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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 الذرس األول
 

¢ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، الحؿد هلل حؿد الباحثقـ عـ رضاه، والصالة والسالم عؾك كبقهف 

 ومصطػاه: محؿد بـ عبد اهلل، وعؾك آلف وصحبف ومـ وآه، وسؾؿ تسؾقًؿا كثقًرا.

 أما بعد...

هلل يف هذا الققم الؿبارك: يف عصر يقم الجؿعة الثاين والعشريـ مهـ ههفر رجه  فحقاكؿ ا

 مـ سـة ثـتقـ وثالثقـ وأربعؿائة وألػ مـ الفجرة الـبقية.

الدرس إول مـ دروس: فتح ألػقة ابهـ مالهؽ يف الـحهق: ابهـ -تعالك-كعؼد فقف بنذن اهلل

يـهة البصههقرية، ويف أولههف كسههلل اهلل يف جههامع الزهههرام يف مد-عؾقههف رحؿهة اهلل-مالهٍؽ إكدلسههل

العظهقؿ، وهههق الحههل الؼقههقم، الؼريهه  الؿجقهه  أن يجعههؾ هههذا الههدرس درًسهها مبارًكهها، كافًعهها، 

مػقًدا، وأن يعؿ بـػعف، وأن يرزقـا فقف جؿقًعا اإلخالص، والتقفقؼ، والسداد والتحؼقهؼ، الؾفهؿ 

 آمقـ، ويرحؿ اهلل عبًدا قال: آمقـ.

قان، فؽؿا سؿعتؿقه، وقرأتؿقه: فهتح ألػقهة ابهـ مالهؽ، فالهدرس أما عـقان الدرس يا إخ

فتٌح ٕلػقة ابـ مالٍؽ ولهقس ههرًحا: والػهتح يعـهل الشهرح الؿختصهر جهًدا ٓ لػفؿفها: ولؽهـ 

إلعاكة حػاظفا، أو مـ يريد حػظفا يعقهـفؿ عؾهك ففهؿ ترتقبفها، وتؼسهقؿفا، ومضهامقـ أبقا ها: 

 ولؽـ ُكعـك بؿا يليت: ولذا ٓ ُكعـك بشرح كؾؿا ا ومسائؾفا:

 قرام ا. األًل:

 بقان ألػاظفا، وما يفؿ مـ اختالف كسخفا يف ذلؽ. الثانُ:
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

، ثؿ كبهقـ عؿها  الثالث: ًٓ مضامقـ إبقاب، وإبقات: فـبقـ الؿسائؾ التل يف الباب إجؿا

 يتؽؾؿ كؾ بقت دون هرح.

 ما ُكؼد مـ أبقات إلػقة، أو ألػاظفا. الزابع:

 لػاظفا الؿشؽؾة، وخاصًة التل يف أواخر إبقات الؿؼقدة: أي الساكـة.ضبط أ اخلامس:

 تقضقح الؽت  يؽقن عؾك ثالثة أكقاع:

 فتٍح، وحٍؾ، وهرح.

فالػتح مها سهبؼ: فُقعـهك بؼهرامة إلػقهة، وضهبط ألػاظفها، وبقهان مضهامقـ ومحتهقى كهؾ 

؟ مثالف مثاًل: ققل ابـ مالؽ: ًٓ  باٍب، وبقت، تريدون مثا

اِّو   ْ ِِّّبِااااااا ْ ج   ِّ اْ ن ااااااا   ِّو  ِْ اْ ت نْاااااااِوْا ِّو 

ِّ

اااااْ ِِّّ     ِّ َْااااا   َِ َْ   ِّ ِْ ِّ ِ ْتااااا
ُمْسااااان  س ِّو 

فـؼقل: ذكر ابـ مالؽ يف ههذا البقهت العالمهات التهل تؿقهز آسهؿ عهـ الػعهؾ والحهرف، ِّ

وققلف: مقزه هق لػظ اإلبرازة إخقرة لأللػقة، ولػظ اإلبهرازة الؼديؿهة تؿققهز حصهؾ، ههذا ههق 

 الػتح.

ويسؿك الػؽ، ويسؿك يف الؿـظقمهات الـثهر: وههق كثهر الهـظؿ: أي تحقيؾهف مهـ  أما احلل:

كظٍؿ إلك كثٍر بؾػٍظ أوضح وأقرب، مثالف: البقت السابؼ مثاًل: كؼقل فقف: أي أن مقهز آسهؿ عهـ 

الػعؾ والحرف يحصؾ بؼبقلف الجر، والتـقيـ، والـدام، والهههه، وكقكف مسـًدا إلقف: كحق مررت 

 ، ويا رجُؾ، والرجُؾ، وجام الرجُؾ، هذا هق الػؽ، أو الحؾ.برجٍؾ، وهذا رجٌؾ 

ففق تقضقح محتقى إلػقهة: ببقهان ألػاظفها، ومسهائؾفا، والتؿثقهؾ لفها، ومها  ًأما الصزح:

ُيحرتز هبا مـف، وبقان الخالف، ومـاقشتف والرتجقح، مثالف: ققل ابـ مالٍؽ السهابؼ، كؼهقل فقهف: 

 ـ الػعؾ والحرف بخؿس عالمات:ذكر ابـ مالٍؽ: أن آسؿ يتؿقز ع

قبقل الجر، والؿهراد بهالجر هـها عالمهة الجهر: وههل الؽسهرة التهل يجؾبفها عامهؾ  األًىل:

 الجر: كحق مررت برجٍؾ: رجٍؾ عؾقف كسرة جؾبفا عامؾ الجر، وهق حرف الجر البام.

 العالمة الثاكقة، الثالثة، الرابعة، الخامسة.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ثهة أكهقاع: مـفها مها يؽهقن مختصهًرا: أي مهقجًزا، والػتح، والحؾ، والشرح كؾفا عؾهك ثال

 ومـفا ما يؽقن وسقًطا: أي متقسًطا، ومـفا ما يؽقن بسقًطا: أي متقسًعا.

تؼدمت هبذه الؿؼدمة: لؽل ُيعرف مها الؿهراد بؼقلـها: فهتح ألػقهة ابهـ مالهؽ: وههق العـايهة 

ابـ مالؽ يف خؿسة أيهام، بإمقر الخؿسة الؿذكقرة آكًػا دون هرح، وٓ ُيعؼؾ أن ُتشرح ألػقة 

والدرس كؿا ُأعؾـ يف عشرة دروس، يف خؿسة أيام: أي سـحاول أن كـفل بنذن اهلل يف كؾ يهقم 

 قرابة مئتل بقت.

إسؿاع إلػقة كامؾًة، واإلسؿاع مهـ وسهائؾ التعؾهقؿ الؿعروفهة  ًمن فٌائد مثل هذا الدرس:

 العؾؿ مـ أفقاه أهؾف. قديًؿا، ويـبغل أن ُتحقا حديًثا: ٕهنا مـ أهؿ ما يضبط

هق أن يؼرأ الشقخ الؽتاب كاماًل عؾك الطالب وهق يضبطقن كتبفؿ، مع التـبقهف  ًاإلمساع:

 عؾك بعض إلػاظ فقؿا يختص بضبط الؾػظ.

وقههد رأى الؼههائؿقن بـههاًم عؾههك اقههرتاٍح مـههل أن ُيعطههك مههـ يقاظهه  عؾههك مجههالس الػههتح، 

، وقههديًؿا كههان ُيعطههك الطههالب مثههؾ هههذه واإلسههؿاع وثقؼههًة بحضههقر مجههالس إسههؿاع إلػقههة

 الشفادة كؿا ُيعطقن هفادات اإلجازة.

وأما اإلجازة يف إلػقة فؿـ أراداها، فهنين أمـحفها بالسهـد بشهرط أن يحػهظ الطاله  مئهة 

بقت مـ أولفا، ومئهة بقهٍت مهـ آخرهها، فؿهـ أراد ذلهؽ فؾقسهجؾ اسهؿف: لؽهل ُيعطهك مقعهًدا: 

 ٕسؿعفا مـف، هذه الؿؼدمة.

ًضا يا إخقان أح  أن أعّرف بابـ مالؽ، فؽؾـا يعهرف ابهـ مالهؽ، وكؾـها ٓ يعهرف ابهـ أي

 مالؽ.

كعرف أكف عالؿ كحقي عظقؿ، ولف ألػقة ابـ مالؽ ما بعد ذلهؽ ٓ يؽهاد أحهدكا يعهرف عـهف 

 هقًئا، فـلخذ لق تعريًػا مقجًزا عـف: أداًم لشلٍم مـ حؼف.

د اهلل، وجده عبد اهلل، جؿال الهديـ أبهق عبهد اهلل هق محؿد بـ عبد اهلل بـ عبد اهلل: أبقه عب

الؿعروف بابـ مالؽ إكدلسل الجقاين مقلًدا، الدمشؼل وفاًة: ُولد يف جقان بإكدلس أعادهها 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

اهلل سههـة ثؿههاٍن وتسههعقـ وخؿسههؿائة عؾههك أرجههح إقههقال، وتههقيف اتػاًقهها سههـة ثـتههقـ وسههبعقـ 

ة، ففهق مهـ عؾؿهام أي الؼهرون يها إخهقان؟ وستؿائة، فعؿره عؾك ذلؽ كؿ؟ أربهٌع وسهبعقن سهـ

 السابع، اثـقـ وسبعقـ وستؿائة يؽقن مـ عؾؿام الؼرن السابع، قرن العؾؿ والعؾؿام.

كشل ابـ مالؽ يف مديـتف التل ُولد فقفا: جقان، وتؾؼك فقفا مبادئ العؾقم، وابـ مالؽ قؾقؾ 

إلك إكدلس بعد أن ههاجر مـفها، الؽالم عـ عائؾتف وأبقيف، فال كعرف هقًئا عـ أبقيف، وٓ عاد 

فؾعههؾ أبههاه مؿههـ ُقتههؾ يف معركههة العؼههاب سههـة تسههع وسههتؿائة التههل ُهههزم فقفهها الؿسههؾؿقن أمههام 

 الـصارى، فنن صح هذا فؼد يتؿ وعؿره إحدى عشرة سـة.

ومـ عادة إرامؾ يف تؾؽ العفقد أن ُترسؾ أبـامها لطؾ  العؾؿ، وهذا الذي حهدث فؼهد 

يف جقان عؾك ههقخفا، ومؼرضهفا، ومحقجفها/ أبهل الؿظػهر ثابهت بهـ  طؾ  ابـ مالٍؽ العؾؿ

محؿد الؽالعل الـثري، ويغؾ  عؾك الظـ أن أمف ماتت وهق يف كحق العشريـ سـة مؿها سهفؾ 

عؾقف ترك جقهان، وتهرك إكهدلس، والفجهرة إلهك الؿشهرم اإلسهالمل، وذلهؽ مهع بدايهة  هزو 

 الـصارى لفا وسؼقط البؾدان بؾدًة إثر أخرى.

ادر جقان، ومر بنهبقؾقة وفقفها جؾهس يف حؾؼهة عالؿفها الـحهقي الؽبقهر إسهتاذ/ أبهل فغ

عؾل عؿر بـ محؿٍد الشؾقبقـ إهبقؾل، وواصؾ مسقره فؿهر بؿصهر، ثهؿ الحجهاز حاًجها، ثهؿ 

 تقجف إلك الشام واستؼر فقفا إلك مؿاتف.

ابهة ثـتهقـ ويرتجح أكف هاجر إلك الؿشهرم اإلسهالمل قرابهة عشهريـ وسهتؿائة، وعؿهره قر

وعشههريـ، ودخههؾ دمشههؼ سههـة خؿههٍس وعشههريـ وسههتؿائة وعؿههره سههبٌع وعشههرون، وأخههذ يف 

دمشؼ عـ أبل صادم الؿخزومل، وأبل الػضؾ بهـ أبهل الصهؼر الؼرههل، والـحهقي الؽبقهر/ 

 أبل الحسـ عؾؿ الديـ السخاوي.

ثههؿ ارتحههؾ مههـ دمشههؼ إلههك حؾهه  قرابههة سههـة ثالثههقـ وسههتؿائة، فههالزم كحقيفهها الؽبقههر 

ؿشفقر/ ابـ يعقش مقفؼ الديـ: ابـ يعقش الحدبل، ثؿ ٓزم تؾؿقهذه الـحهقي البهارع/ ابهـ ال

عؿههرون الحههدثل، ويظفههر أهنؿهها ُأعجبهها بههف كثقههًرا، فرهههحاه لؾتههدريس واإلمامههة يف الؿدرسههة 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

السؾطاكقة يف حؾ : وهل أكرب مدرسة فقفا جامعة، فربز كجؿف وطال مؼامهف يف حؾه  وتصهدر 

 لؾتدريس والتعؾقؿ.

مؿا ألػف يف حؾ ، وهذا يفؿـها مـظقمتهف الطقيؾهة الؽافقهة الشهافقة يف الـحهق قرابهة ثالثهة و

 آٓف بقت وهل أصؾ ألػقتف، بؼل يف حؾ  قرابة ثؿاكقة عشر عاًما.

ويف قرابة سـة ثؿاٍن وأربعقـ وسهتؿائة عهاد ابهـ مالهؽ مهـ حؾه  إلهك دمشهؼ، وارتػعهت 

 ـ يقسػ.مؽاكتف عـد الؿؾؽ إيقبل الـاصر صالح الدي

ويف سههـة سههبٍع وخؿسههقـ وسههتؿائة عههزم هقٓكههق عؾههك  ههزو دمشههؼ: ٕن مؾؽفهها الـاصههر 

رفض الدخقل يف طاعتف، فػر الـاس مـ وجفف إلك كؾ مؽان ومـفؿ ابهـ مالهؽ الهذي فهر إلهك 

حؿاة، ويف السـة التالقهة اكتصهر الؿسهؾؿقن عؾهك التتهار بؼقهادة قطهز الؿؿؾهقكل، وُقتهؾ الؿؾهؽ 

لؿؿالقؽ عؾك الشام، وقضقا عؾك ُمؾهؽ إيهقبققـ عهدا َمؾهؽ حؿهاة الهذي الـاصر، واستقلك ا

ر   ابـ مالؽ يف البؼام عـده خؿس سـقات حتك تستؼر إمهقر، ويف حؿهاة يف ذلهؽ الققهت 

 ألػ ابـ مالٍؽ ألػقتف التل سؿاها الخالصة يف الـحق.

فها إلهك وفاتهف ويف قرابة سـة ستقـ وستؿائة عاد ابـ مالؽ مـ حؿاة إلهك دمشهؼ، وبؼهل فق

عالًؿهها مؾههد الههدكقا تحرتمههف العامههة، والخاصههة، وتؽههاثر عؾقههف الطؾبههة، وصههار هههقخ الؿدرسههة 

 العادلقة وهل أعظؿ جامعة يف ذلؽ الققت: العادلقة الؽربى لؼسؿ الؼرامات والعربقة.

 ابـ مالؽ ألػ يف عؾؿقـ عظقؿقـ يف الؼرامات والعربقة. مؤلفاتى:

ظقمتف التهل سهؿاها الؿالؽقهة يف الؼهرامات، يف ألهػ بقهت عؾهك فللػ فقفا مـ أما القزاءات:

كظام الشاطبقة يف الؼرامات: وسؿاها الؿالؽقة كسبًة إلك عائؾتف التل تـتسه  إلهك مالهؽ، وههذه 

 الؿـظقمة محؼؼة وستطبع قريًبا إن هام اهلل.

تسهفقؾ فؾف كتٌ  كثقهرٌة جهًدا أههفرها ألػقهة ابهـ مالهؽ، وأعظؿفها كتهاب  ًأما يف العزبَة:

الػقائد وتؿفقد الؿؼاصد: والؿعروف بالتسفقؾ، وهذا أعظؿ كت  ابـ مالهؽ: فقهف عظؿهة ابهـ 

مالؽ وعؾؿف الغزير، وتجربتف الػذة الطقيؾة يف التدريس، وقد هرحف ابـ مالؽ وتهقيف قبهؾ أن 

 يؽؿؾف وهق مطبقع.



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 7

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ًؿها، ويف ابـ مالؽ كحقٌي لغهقٌي مؼهرٌئ، كهان يف الـحهق والتصهريػ بحهًرا متالط مكانتى:

ـٍ متهقـ صهادم الؾفجهة، كثقهر الـقافهؾ،  الؾغة إلقف الؿـتفك، ويف الؼرامات ثبًتا حافًظا، كان ذا دي

 حسـ السؿت، مقفقر العؼؾ، وكان كظؿ الشعر عؾقف سفاًل رجزه وطقيؾف.

ومؿا يدل عؾك تعظقؿ الخاصة لف، بؾ والعامة أكف كان إذا صؾك يف العادلقة: ٕكف كان إمهام 

شقعف قاضل الؼضاة/ أبق العباس بـ خؾؽان إلك أن يصؾ إلك بقتف تعظقًؿا لف، وكهان الؿدرسة ي

رضهل -تؾؿقذه اإلمام الـقوي: أي تؾؿقذ ابـ مالؽ يؼقل عـف: ههقخـا جؿهال الهديـ بهـ مالهؽ

 عـف، وهق إمام أهؾ الؾغة وإدب يف هذه إعؼار بال مدافعة.-اهلل تعالك

الههديـ بههـ محؿههد القههقديـل راوي صههحقح وبههالغ تؾؿقههذه/ أبههق الحسههقـ عؾههل هههرف 

 البخاري، فؾؼبف بشقخ اإلسالم، هذا ما يتعؾؼ بتعريػ سريع ٓبـ مالؽ.

أما هذه إلػقة العظقؿة، الؿباركة فلول ما كتؽؾؿ عؾقف عؾك اسهؿفا، مها اسهؿ ههذه إلػقهة 

 الذي أطؾؼف ابـ مالؽ عؾقفا؟

 :كؼقل: سؿاها الخالصة يف الـحق: ولذلؽ قال يف آخرها

اااااْ ِّ  َ ااااْ ِّ   َْاااااُ ِّ  
ُِّ نِ ِْ ِ اااا َْ اااا ِّبِج  م  ِّو 

ِّ

ِِّّ ْ  َ ااا ِ ِّاْ ااات  ََ ِش َُ ِّاْ  ااا ُِّلااا   اااَِّ      َ ْظ ِّن 

ِّ ِّْْ ااااا َ اااااِ ِّاْ ُخ    
ِّاْ ا  خِ  ْ ااااا ِِّمااااا    ْ  ِّ

ِّ

ِِّّْْ اااا اااا ِّاِلنخاااا ِّبِاااا  ِّ        اااا ِّاْ ت غ   َ   ِّ

وقد اهتفرت الخالصة بللػقة ابـ مالؽ، أو بإلػقة يف حقاة ابهـ مالهؽ: ٕهنها ألهػ بقهت ِّ

 ج الرجز، وقد أهار ابـ مالؽ كػسف إلك ذلؽ فؼال:مـ مزدو

ِّْْ ََاااااااااا  ِ ْ اااااااااا ِّ  
ِّاْ ِّخِ ُْ َْ ْتاااااااااات ِ 

 و   

 

 ِّْْ ْحِوَااااااا اااااا ِّم  ق  ِ ااااااُ ِّاْ نَْحااااااِوِّبِش   م 

وأما عدد أبقا ا، ففل بقتان وألػ بقهٍت: تهتؿ ألًػها مهع البقهت الهذي قبؾهف يف البقتهقـ الهذيـ  

  والصالة عؾك رسقلف وآلف وصحبف.قرأكاهؿا آكًػا، وبعدهؿا بقتان فقفؿ الحؿد هلل

ابـ مالؽ كؿا سبؼ ألػ ألػقتف هذه يف حؿاة لتؾؿقذه/ هرف الديـ هبة اهلل البارزي الهذي 

 يؼقل:

كظؿ الشقخ جؿال الديـ الخالصة إلػقة بحؿاة عـدكا برت  اهتغالل فقفها، وكـهت ههاًبا 

 ؿائة.وخدمتف وقد رأيت بركة خدمتل لف، وكان ذلؽ قرابة سـة ستقـ وست



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 8

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

وألػقة ابـ مالؽ خالصة مـظقمتف الطقيؾة الؽافقة الشافقة التل ألػفها يف حؾه ، وقهد قهال 

يف آخرههها كؿهها قرأكهها: أحصههك مههـ الؽافقههة الخالصههة: أي أحصههك هههذا الههـظؿ، أحصههك مههـ 

 الؿـظقمة الطقيؾة التل سؿقتفا الؽافقة الشافقة أحصك مـفا الخالصة.

ـ مالهؽ، وعؾهؼ عؾقفها تعؾقؼهات، وكؽًتها مقجهقدة يف أما الؽافقة الشهافقة، فؼهد ههرحفا ابه

أن ابـ مالؽ كهان يحهاول أن  بعض الؿخطقطات، وواضح مـ هذه اإلصالحات والتعؾقؼات

يصؾح فقفا إصالحات كبقرة، وكان هذا مـ عادتف: أكف إذا ألػ كتاًبا كان ُيؼرأ عؾقف، وكان يغقهر 

 إبرازة، ومـ ذلؽ إلػقة كؿا سقليت.فقف، ويزيد، ويصؾح: فؾفذا كان ٕكثر كتبف أكثر مـ 

فعـدما تؽاثرت هذه التعؾقؼات، وهذه اإلصالحات، وٓحظ ابهـ مالهؽ أن فقفها قصهقًرا 

حاول أن يسدده، وأن يغقر، وأن يبدل فقفا، ثؿ ٓحظ أن هذه الؿـظقمة لؿ تـتشهر، ولهؿ ُيعهرف 

لؾؼصهقر الهذي فقفها:  أهنا اكتشرت بقـ طؾبهة العؾهؿ، وٓ بهقـ طهالب العربقهة: ربؿها كهان ذلهؽ

قصههقر العؾههؿ الههذي فقفهها: ولطقلفهها، فههلراد أن يؼههقم بعؿههؾ يصههؾح فقههف الؼصههقر الههذي يههراه يف 

الؿـظقمههة الطقيؾههة، وأن يههتخؾص مههـ الطههقل الههذي مـعفهها مههـ آكتشههار، فعـههدما ظفههرت لههف 

الظروف يف حؿاة، وقد فر الـاس مـ هقٓكق، واكشغؾقا عهـ العؾهؿ بطؾه  الـجهاة، واكصهرف 

بة عـ ابـ مالؽ وجد الققت الؽايف لتعديؾ ألػقتهف، وُرب ضهارة كافعهة، ففهذا ههق السهب  الطؾ

الحؼقؼههل يف تههللقػ إلػقههة: مهها كههان يههراه ابههـ مالههؽ مههـ قصههقر يف مـظقمتههف الطقيؾههة الؽافقههة 

 الشافقة.

وأما السب  الظاهر العادي، فؽؿا قؾـها: لتؾؿقهذه هبهة اهلل البهارزي: ٕكهف كهان ابهـ قاضهل 

الذي سؽـ ابـ مالؽ عـده يف حؿاة: ومع ذلؽ فؼد بؼل مـ الؽافقة الشهافقة يف إلػقهة  الؼضاة

كثقٌر، فبؼل فقفا مـفا ثالثهة وعشهرون ومئتها بقهٍت بؾػظهف دون تغققهر، وسهتة ومئهة بقهٍت بل ؾه  

 لػظف، وثؿاكقة وعشرون هطٍر بؾػظف.

وأول مهـ ههرحفا  إٓ أن ابـ مالهؽ لهؿ يشهرح ألػقتهف: مهع أكهف ههرح الؿـظقمهة الطقيؾهة،

 تؾؿقذه/ أبق الربكات الؿـّجك بـ عثؿان السؾقخل، وهرحف مػؼقد.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

وبعده ولد ابـ مالؽ/ بهدر الهديـ وههرحف مطبهقع كشهره، أمها طبعا ها وتحؼقؼفها، فهلول 

طبعة معروفة لفا كاكهت يف مـتصهػ الؼهرن الثالهث عشهر، ثهؿ كثهرت طبعا ها يف الؼهرن الرابهع 

هههذا الخهامس عشهر، وأكهها ٓ أعهرف مهـ هههذه الطبعهات طبعههًة عشهر، ثهؿ كثههرت جهًدا يف قركـها 

محؼؼًة عؾك كسٍخ مخطقطة عالقة، بؾ ٓ أعرف طبعة محؼؼة عؾك كسهٍخ مخطقطهة عؾهك طهقل 

 بحثل وسمالل عـ ذلؽ.

ومـ طبعا ا الُؿعتـك هبا: طبعة باعتـام أخقـا الشقخ عبد اهلل بـ صالح بهـ فهقزان، وطبعهٌة 

 ػ بـ محؿد الخطق .باعتـام الدكتقر عبد الؾطق

ولل تحؼقٌؼ عؾك ألػقة ابـ مالهؽ عؾهك مخطقطهاٍت قديؿهة مـفها كسهخة بخهط ابهـ هشهام 

صاح  الؿغـل، وأوضهح الؿسهالؽ، وكسهخٌة عؾقفها إجهازة بخهط أبهل حقهان صهاح  البحهر 

الؿحههقط سههؾؿتف لؾطههابع يف محههرم سههـة ثؿههاٍن وعشههريـ وأربعؿائههة وألههػ وتههلخر ٕسههباب 

 اهلل قبؾ هناية هذه السـة.مختؾػة، وسقصدر إن هام 

ولأللػقههة قههراماٍت كثقههرة مههـ أفضههؾفا فقؿهها اسههتؿعت إلقههف قههرامة بصههقت إخ/ عبههد اهلل 

الحههقاس، وقههرامة بصههقت/ حقههدر الجههقادي، وقههرامة مههـ ممسسههة أهههجاع، والؼههرامة الثاكقههة 

 لألخ/ سؾقؿان الشقيحل.

هرح خالصهة الؽافقهة، ٕبهل  أفضؾفا: الؿؼاصد الشافقة يف وإلػقة لفا هروٌح كثقرٌة جًدا

إسههحام الشههاطبل اإلمههام إصههقلل الؽبقههر الؿعههروف صههاح  آعتصههام والؿقاقػههات مههـ 

 عؾؿام الؼرن الثامـ.

ومـ أضبط هروحفا أوضح الؿسالؽ إلهك ألػقهة ابهـ مالهؽ ٓبهـ هشهام إكصهاري مهـ 

 عؾؿام الؼرن الثامـ.

ؼرن الثامـ، ومـ ههروحفا ومـ أوضح هروحفا الؿختصرة هرح ابـ عؼقد مـ عؾؿام ال

الؿتقسطة تقضقح الؿؼاصد والؿسهالؽ لشهرح ألػقهة ابهـ مالهؽ ٓبهـ أم قاسهؿ الؿهرادي مهـ 

 عؾؿام الؼرن الثامـ.



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 01

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ومـ هروحفا الؿختصرة جًدا هرح السققطل الذي سؿاه البفجة الؿضقة، ويؽهاد يؽهقن 

 حاًل لفا.

بقهة ٕحؿهد الفاههؿل وههق ولفا هروٌح حديثة مـ أفضؾفا: الؼقاعهد إساسهقة لؾغهة العر

 هرٌح مقسٌر مـاس  لغقر الؿتخصصقـ، أو الؿبتدئقـ.

 وهرٌح لؾشقخ عبد اهلل بـ صالح الػقزان سؿاه دلقؾ السالؽ.

والشرح الؿقسر عؾك ألػقة ابـ مالهؽ لؾهدكتقر عبهد العزيهز الحربهل وههق ههرٌح مختصهٌر 

 جًدا.

جحل بؿديـة الريهاض، وأن ولل هرٌح مسؿقع متقسٌط عؾك ألػقة ابـ مالؽ بجامع الرا

قد اتخذكا يف إلػقة وكسلل اهلل التقفقؼ إلتؿام هذا الشهرح، ولهل كهالم أوسهع مهـ ذلهؽ عؾهك 

 ألػقة ابـ مالؽ وهروحفا يف محاضرة بعـقان ألػقة ابـ مالؽ وهروحفا.

 أما أن فـدخؾ يف فتح ألػقة ابـ مالؽ، كليت بإلػقة وكػتحفا.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 بذايت الشرح
 

¢ 

تؼع يف مؼدمهٍة، واثـهقـ وسهبعقـ باًبها، وثؿاكقهة فصهقل  -رحؿف اهلل تعالك- ألػقة ابـ مالٍؽ 

 كؾفا يف بقتقـ وألػ بقت، كؿ عدد أبقاهبا؟ اثـان وسبعقن.

وكؿ عدد فصقلفا؟ ثؿاكقة، أما أبقا ا ألػ، كبهدأ يف الؿؼدمهة، الؿؼدمهة عؼهدها ابهـ مالهؽ 

ات، ذكههر فقفهها: اسههؿ الـههاظؿ، وحؿههد اهلل، والصههالة عؾههك رسههقل اهلل، ودعههام اهلل يف سههبعة أبقهه

 :  -رحؿف اهلل تعالك-اإلعاكة، والثـام عؾك إلػقة، والثـام عؾك ابـ معٍط، فؼال

¢ 

ِّم   ِاااااِ ِّ ُْ ِّابااااا ااااا ُِّماااااو  ََ ُِّمح  ااااا      ِّ

ِّ

ِّم   ِااااااِ ِِّّ َْاااااا   ب اااااا ِّاْ ِّ   ااااااُ ِّا   َ  ْ
  ِّ

ِّ ِّا ِّْ ااااا ِّا نَ ِااااا       َِّ َ ااااا   ْ ااااا     ُم   َُِّ

ِّ

خ  ِّ ِّاْ َ اااااااا    ْ َ ِ
َِ ْساااااااات ْا َُ ِّاْ 

ِْ آ ِاااااااا ِّو 

ِّ ِّْْ ََاااااااااا  ِ ْ اااااااااا ِّ  
ِّاْ ِّخِ ُْ َْ ْتاااااااااات ِ 

ِّو   

ِّ

ِِّّْْ ْحِوَااااااا اااااا ِّم  ق  ِ ااااااُ ِّاْ نَْحااااااِوِّبِش  ِّم 

ِّ ُِّماااااْول  ِِّ
ْ ااااا س ااااا ِّبِ   ِّإ ْ    َُ ااااا   ُِّ ق 

ِّ

اااااا ِِِّّ ُِّمنْج 
ْ اااااا س ِّبِو    ٍْ ْ ُسااااااُبِّاْ   اااااا ِّو   

ِّ َْاااااا ُِِّتااااااْخبِِّ ااااااَِّبِ   ْقت ِغاااااا ِِّاغ  ِّو   

ِّ

ُِّمْ  ِاااااااا خ ِِّّ ِْ ِّاْباااااااا ََاااااااا    ِ ْ   ِّ اااااااا خ ِّ ئِق 

ِّ َْ خِّ ْ ِغااااااا   ِّ   
ااااااا ئِ   ِّ ْس اااااااْ  ِّبِس  ْماااااااو  ِّو 

ِّ

ِِّّ  َْ اااااااا
َِ
ِّاْ ج    

ن اااااااا ئِ  َ ِّ ُِّمْساااااااات ْوِلئ 

ِّ ااااااااا   
اخِ ِّو 

اُِّْا ْقِغااااااااا ِّبِِش  ااااااااا  س ِّو 

ِّ

ااااا ِ ِّأِ ااااا   ِِّّْ ل  ا   َ ااااا ِّ
ِّخِ ُْ ِّ ِااااا ِّو   ااااا

عهض الـسهخ ققلف: مصؾًقا عؾك الرسقل هذا الهذي يف الـسهخ الؼديؿهة العاديهة، وجهام يف بِّ

 الؿتلخرة: مصؾًقا عؾك الـبل.

وققلف: الؿستؽؿؾقـ الشرفا هذا الذي يف كسخفا، وجام يف بعض الـسخ الؿتلخرة التهل ٓ 

 ُيـسخ هبا الؿستؽؿؾقـ الشرفا.



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 02

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

وققلف يف البقت إخقر: اهلل يؼضل هببات وافرة لل ولهف مؿها ُكؼهد عؾهك ابهـ مالهؽ، فؽهان 

-عهز وجهؾ-لؿسؾؿقـ: لقؽقن أقرب إلك اإلجابة كؿا ذكهرإحسـ بف أن يعؿ بالدعام جؿقع ا

ِّ﴿عـ كبقف إبراهقؿ:  َُ ا  ِّا ُقاوُمِّاْ ِحس  ِّا ْوم   ْ ْؤِمنَِ َُ َيِّو  ِْ  ا ِ   َبن  ِّااْلِ ْ ِّ ِ ِّو  ِو  فؾفهذا ؛ِّ[14]إبا امَْ ﴾ا 

 أصؾح بعضفؿ هذا البقت بؼقلف:

ِّواِّْاقغااااا ِّب   غااااا ِّوا   َاااااا 

ِّ

ِّاااااااا  اا ِّو ااااااااااااااِّْو جََااـِّإماااااِّ

ودعههاؤه وذكههره ٓبههـ معههٍط مههـ سههؿت العؾؿههام الههذيـ يههذكرون مههـ تؼههدمفؿ يف الخقههر، ِّ

 ويبقـقن سبؼفؿ لف.

يف -رحؿهف اهلل-ثؿ كـتؼؾ إلك البهاب إول مهـ أبهقاب ههذه إلػقهة الؿباركهة، وقهد عؼهده

 سبعة أبقات، ذكر فقف ثالث مسائؾ:

 تعريػ الؽالم، والؽؾؿة، والؼقل. األًىل:

 أقسام الؽالم. الثانَة: ًاملسألة

يف عـهقان -رحؿهف اهلل تعهالك-العالمات الؿؿقهزة ٕقسهام الؽؾؿهة، فؼهال ًاملسألة الثالثة:

ِِّّْْالباب: الؽالم وما يتللػ مـف، ثؿ قال يف التعريػ بالؽالم: ِّ   ْتت ِق   َْ ُِّمِ       ُمن  ِّ  ْ   

ِّاْ ا ِّوقال يف أقسام الؽؾؿة:  ْ ف    ِّ َْ َُ ِّ    ْ
خِ ِّو   ْ اْتا ِّْْو   اِ ا

 وهذا الشطر فقف تؼديؿ وتلخقر، وأصؾف الؽؾؿ اسؿ، وفعؾ، وحرف.

 وقال يف تعريػ الؽؾؿة والؼقل: 

ِّْْ اااااا ااااااْوُ ِّ   اْ ق  اااااا  ِّو   َ  ِ اِ ااااااُ ُ ِّ    و 

 

اااااْ ُِّااااااؤمِّْ    ِّ ااااا  م  ااااا ِّ   ِّبِش  ااااا    َ  ْ  و   

 وقال يف العالمات الؿؿقزة لالسؿ:  

اِّو   ْ ِّ اْ ن ااااااا   ِّو  ِْ اْ ت نْاااااااِوْا ِّو  ِّبِااااااا ْ ج   

ِّ

مُِِّّ اااااْ ِّو      ِّ َْااااا   َِ َْ   ِّ ِْ ِّ ِ ْتااااا
ِّْسااااان  س

ِّ اختؾػت فقف الـسهخ، فهلكثر الـسهخ تؿققهز حصهؾ، ويف بعهض الـسهخ مقهزه  "مقزه"وققلف: 

حصؾ، وُأقدم هذه الرواية: ٕن الؿتلخريـ مـ تالمقذ ابـ مالهؽ ذكهروا أن ابهـ مالهؽ أصهؾح 

حقهث ذكهر بعضهفؿ هذه الؽؾؿة: ٕن الرواية الؼديؿة تؿققهز حصهؾ فقفها إههؽال يف تخريجفها 

 كالشاطبل: أكف ٓ حؾ لفذا اإلهؽال.



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 03

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ومـ همٓم تؾؿقذ ابـ مالؽ أبق الػتح البعؾل الحؿبؾل، كؿا كؼؾ ذلؽ السققطل يف كؽتهف، 

قال: رأيت رسالًة ألػفا تؾؿقذي الؿصـػ محؿد بـ أبل الػتح البعؾل الحؿبؾهل قهال فقفها بعهد 

جؿههال الههديـ بههـ مالههؽ الؿقسههقمة  الحؿدلههف، كههان يف أول الؿؼدمههة يف هههقخـا/ العالمههة

 بخطف قبؾ مقتف، فؼال: مقزه حصؾ.-رحؿف اهلل-بالخالصة تؿققز حصؾ، ثؿ  قره

فؾق ُقدر أن إول صقاب، وهق تؿققز حصؾ لؿ يجز أن ُيؼهرأ إٓ عؾهك مها أصهؾحف آخهًرا: 

لؽقكف رجع عـ إول، فال يجقز أن ُيـس  إلقف هلٌم رجع عـف، وابـ مالؽ معهروف بحرصهف 

 ؾك لغة الؼرآن، والذي يف الؼرآن الؿقز ولقس التؿققز: مع أهنؿا واردان يف الؾغة.ع

 يف العالمات الؿؿقزة لؾػعؾ: -رحؿف اهلل تعالك-ثؿ قال ابـ مالٍؽ 

ِ اااا  اااا ِّاْخ   ا  ااااْ ِّو  ِّو      ْ اااا   ِّبِت اااا ِّخ   

ِّ

ِ اااااا ِّ نْج  ِّا  ْ اااااا  
ِّخِ َْ ْ اااااا ِ     ِّ ِْ ُنااااااْو ِّو 

ِّ امُِّوقال يف العالمة الؿؿقزة لؾحرف:  ِِّْْتو   ِّو   
خِ ْ ِّو  ش  ْ ُفِّ    َ  ِّاْ ح 

ِّْْ وقال يف العالمة الؿؿقزة لؾػعؾ الؿاضل، والؿضارع، وإمر:   َ   ِّ ْْ ِّا ِ  ِّ   ُِّمغ  ِاع     ْ
 خِ

ِّْْ ِتااا ِّو  ْْ ااا ِ ِّبِ  َتااا ِِّمااا ِّإ ْخ   م  ِغااا   ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ُِّخِشااا ِّ  ْمااا   ْْ ِّإ ْمااا ِِّإِ ْ ااا  
ِّخِ ِْ ِّبِااا  ننْو

ِّ ِِّْ اااُ ِّ ِ نّاااْو ِّا  ْْ ِّ  ااا ْْ إ ْماااُ ِّإِ اااْ ِِّّو  ح  ِّم 

ِّ

اااْ ِِّّ ََش  ِّْْو    ااا ِّن ْحاااُوِّ    ْ ِّاْتااا ُِّماااو 
ِْ َْااا
ِّخِ

وققلف: يشؿ هذا فعٌؾ مضارع، مهـ قهقلفؿ: َههِؿؿُت الطقه  َأَههُؿُف عهـ إفصهح، وُيؼهال ِّ

 عؾك  قر إفصح: َهَؿؿُت الطق  أهؿف.

وققلف: وماضل إفعال بالتا مز ٓبد أن يبقـ إلػ التل يف ققلهف: بالتهام، وٓ كحهذففا يف 

رامة، فـؼقل: وماضهل إفعهال بهالتؿز وسهؿ: وإن كهان الهقزن مسهتؼقؿ: ولؽهـ إلهػ مهـ الؼ

 الؽؾؿة، فقج  أن تبؼك، فـؼقل: وماضل إفعال بالتا مز وسؿ، هذا الباب إول اكتفقـا مـف.

-: ففق بهاب الؿعهرب، والؿبـهل، وقهد عؼهده ابهـ مالهٍؽ  م ِّا   َِّا ث ينِّمِّْ بواَِّإ  َ 

يف سبعٍة وثالثقـ بقًتا، وهق مـ أطقل أبقاب إلػقة، وأطهقل مـهف بهاب جؿهع -رحؿف اهلل تعالك

التؽسقر يف اثـقـ وأربعقـ بقًتا، وأطقل مـف وهق أطقل أبقاب إلػقهة بهاب اإلبهدال مهع فصهقلف 

 يف ثؿاكقٍة وأربعقـ بقًتا.



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 04

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ًٓ يف هذه إلػقة، و فقف تؽؾهؿ إًذا ففذا الباب: باب الؿعرب والؿبـل هق ثالث إبقاب طق

 عؾك ست مسائؾ:-رحؿف اهلل تعالك-ابـ مالٍؽ 

 الؿعرب والؿبـل مـ إسؿام، وإفعال، والحروف. إو   

 حركات البـام. ا ث نَ  

 إحؽام اإلعرابقة. ا ث  ث  

 عالمات اإلعراب إصؾقة. ا  اب   

، وجؿهع عالمات اإلعراب الػرعقة وأبقاهبها: وههل: إسهؿام السهتة، والؿثـهك ا خ مس  

 الؿذكر السالؿ، والؿجؿقع بإلػ والتام، وما ٓ يـصرف، وإفعال الخؿسة.

عالمههات اإلعههراب الؿؼههدرة، وأبقاهبهها: وهههل: آسههؿ الؿؼصههقر،  وا َسااة  ِّا س َتاا  

 وآسؿ الؿـؼقص، والؿضارع الؿعتؾ أخر.

 :يف اكؼسام آسؿ إلك معرٍب ومبـل-رحؿف اهلل تعالك-وفقفا يؼقل ابـ مالٍؽ 

ْ نِاااااا  م  ِّو   َ ُِّمْ ااااا   ُْ ِِّمنْاااااا ُْ آْتااااا ِّو 

ِّ

ِّاْ ُحااااااُ ْوِفُِّمااااااْ نِ ِّ  ْ ِِّماااااا
ْس
اااااا     ِ ِّ

 ثؿ بقـ أكقاع هبف آسؿ لؾحرف التل تقج  بـامه، فؼال:ِّ

ْ ِِّلْ ت ن اا   َ اا ِّاْتاا
ِّخِ ْغااِ    ِّاْ و 

ِْ
ِّ   ْ َ اا  

ِّ

اااا ُِّمن اااا ِّ
خِ ت اااا ِّو  اااا ِّم 

ِّخِ ْ ن ااااِوي   َ اْ  ِّو 

ِّ ِّاْ ِ ْ اااااااِ ِّبِااااااا  ِّ ِْ ااااااا   ِّ
َ  ب ااااااا س

نِ ِّو   

ِّ

اااااااااا ِّ    ُِّ اااااااااا اس اااااااااا سِّو    ْختِاق  َن ة    ِّ

ِّ  ثؿ عّرف آسؿ الؿعرب، فؼال:

  َ اااِ  اااْ ِّت  ااا ِّ   َ  ِ ِّم  ِّإ ْتااا َُ ُمْ ااا   ِّو 

ِّ

ِّ  َ ااا ت  ِّو  ِس اااة ْا اااْ ِفِّ   ِّاْ ح 
ِْ
ااا     ِّ ْْ ِِّمااا

ِّ  ثؿ بقـ الؿعرب، والؿبـل مـ إفعال، فؼال:

َ ااااااا 
ُِّبنِ ُمِغااااااا   ِّو 

خِْ اااااااُ ِّ  ْمااااااا س ِّو 

ِّ

ِِّّ ْْ َِّإ ااااااا ِا   ُباااااااواُِّمغ  ااااااا و   ْ    ِّ   ِا 

ِّ ِّْْ ِماااا ُِّم   ِ اااا سِّو 
َْاااا س

ْو ِ   ِّ ِْ ُِّنااااْو ْْ ِِّماااا

ِّ

ِِّّْْ ُِّخاااااتِ ْْ ااااا ِّم   ْ َ اااااُ ْ    ِّ
ْس ااااا  ِّإن  ِْ ُِّناااااْو

وققلف: وفعؾ أمٍر ومضٍل فقف روايتان يف الـسخ، إولك وهل إكثر: وفعؾ أمهٍر ومضهٍل، ِّ

، وكالهؿا تقجقفف مستؼقؿ.
ٌ
 والثاكقة: وفعؾ أمٍر ومضل
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّ ِْ  ِن  و  ُِِّّثؿ تؽؾؿ عؾك بـام الحروف، فؼال: ٌّْ ُِّمْست ِح
ْ فس   ِّ    ن

وهذا الشطر مؿا ُكؼد عؾك ابـ مالؽ: ٕكف بهقـ حؼهف، فهذكر أن حهؼ الحهرف البـهام: لؽهـ 

هؾ أخذ الحرف حؼف أم ٓ؟ لؿ يذكر ذلؽ: فؾفذا قال محؿد بـ محؿد بهـ محؿهد بهـ محؿهد 

 الغزي يف هرحف الؿـظقم عؾك ألػقة ابـ مالؽ، وهق يف عشرة آٓف بقت.

كؾ بقت بعشهرة أبقهات، وسهؿك ههذا الشهرح البفجهة القفقهة، فؼهال يـؼهؾ كهالم ابهـ هرح 

 مالؽ ويشرحف بالـظؿ، فؼال:

ِّ ِْ  ِن اااااا  ٌّْ ُِّمْساااااات ِح
ااااااْ فس   ِّ ُ اااااا ن ِّو 

ِّ

ِّ اااااا ِّْ  سااااان  ِّ ِّ اااااوِّ ااااا  ِّم نااااا  

ِّ ِّخ اااااااَتِّ ااااااا ِّمساااااااتحِّْ مااااااا سِّ

ِّ

ِّاااااااوِّْمو اااااوخخ ِّباااااٍا ِّإمااااا ِّ

ٓسهتحؼام، ولهؿ يهذكر أن الحهرف وهـاك مـ يدافع عـ ابـ مالؽ، فقؼقل: إكف بقـ ههذا اِّ

لؿ يلخذ حؼف، وإصؾ أن كؾ هلم يلخذ حؼف، فنن لؿ يلخذ حؼف بقـ هذا إمر: ٕكف خهالف 

 إصؾ.

 حركات البـام، فؼال:-رحؿف اهلل تعالك-ثؿ بقـ ابـ مالؽ

.....................................ِّ

ِّ

ااااَان  ِّ ُِّاس  ْْ   ِّ ْ نِاااا    َ اااا ِّاْ 
إ ْ ااااُ ِّخِ ِّو 

ِّ ْنِّو ِّ ااااا غ  ْسااااا سِّو  وِّ   َُ ِّو  َس اااااْت وِّخ  َُ ِّ ُْ ِِّمنْااااا

ِّ

ِِّّْْ ااا   ِّ ُْ
اْ َسااا  ِ َْاااَُِّّو  ِّ  ْماااِتِّ    ْ اااة ْا   ِّ

 ثؿ بقـ إحؽام اإلعرابقة، وعالم تدخؾ، فؼال:ِّ

اب ااا  ِّإْ    ْْ ااا ِّاْل     اْ نَْ ااائ  ِّو  ـ  اْ َ ْخااا ِّو 

ِّ

ِّ  م  ب اااا ِّ ْْ ْحااااُوِّ  اااا ِّن  ْ اااا س
خِ ِّو  ْس ِّْٓتاااا

ِّ ااا   َ   ِّ ِّبِااا ْ ج     َ ااا اااْ ُِّ      ِّ ُْ آْتااا ِّو 

ِّ

ااا ِّ ِ م  نْج  ِّا  ْْ
ِّاْ ِ ْ اااُ ِّبِاااة   َ ااا اااْ ُِّ      ِّ

 ثؿ تؽؾؿ عؾك عالمات اإلعراب إصؾقة، فذكرها فؼال:ِّ

ُلاا ِّْ ااَِّو  ْتح  ِّخ  ْْ اْنِ اا   ِّو   ْ اا ِّبِغ  ـْ اا ْاخ  ِّخ 

ِّ

ُ ِّا ُسااااا ِِّّْ ْ ااااا     ِّ
ِ
ْ ُ ِّاْ ٍِ ااااا اخِّ   ْسااااا     ِّ

ِّ َُ ِاااا ِّْ اااا ِّ َْااااُ ِّم  ال  ِّو  ْس َْ
اْلااااِ ْمِّبِت ْساااااِ ِّو 

ِّ

ااا ِّ  ْ اااوِّ ِّن ْحاااُوِّل  َُ نُاااْو ااا ِِّّْا  َِ ِّب نِااا ِّن 

ثؿ بعد ذلؽ بدأ بذكر عالمات اإلعراب الػرعقة مبقـًا أبقاهبا باًبها باًبها، فبهدأ بالبهاب إول ِّ

 مـ أبقاب العالمات الػرعقة: وهق باب إسؿام الستة، فؼال:



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 06

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّبِااااا ٕ  ِْ ِّ َْ اْنِ ااااا   ِّو  اوس ِّبِاااااو  ـْ ااااا اْاخ  ِّو 

ِّ

َ  ِّ  ِ ااْ ِِّّ ِّإ ْتاا  ْ اا ِِّماا ِّم 
َ اا  س اْلااُ ْاِّبِ ِّو 

ِّ ِّ ْْ ااااااا ِمااااااا ِّ  ب  ن  ُِّ اااااااْح   خ ْْ وِّإِ َُ ِّ ا    َِّ

ِّ

ااااا ِّ ِّب  ن  ُْ ِِّمنْااااا ُْ َْ ااااا
َِ َْاااااَُِّّاْ    ِّ ُْ اااا اْ    ِّو 

ِّ ُِّْ ااااااااا م  ِّو  ا    ٍ ااااااااا   ِّ  ْ ااااااااا   ِّ ِّآخ   َ   ِّ

ِّ

ُِِّّْ ااا َْااا ِِّ  ْ س  اِّإ ِ   ٍ ااا ِّمااا
ِّخِ َُ اْ ااانَْق ِّو 

ِّ نْااااااااااُ اُِّ ِّا 
ِْ َْاااااااااا  َ

ِّو     ِ َس اااااااااا ِّ  
خِ ِّو 

ِّ

ِّ  ْ اااااش  ُِِّّ َْ ْقِ اااااِش ِّن  ْْ ْ اااااُ م  ِِّمااااا ِّو   

ِّ ِّْْ   ِّ َِ ا اِّاَْ اااا    َ ِّ ُّ ااااْ  ِّٓ ِِّّو     ْ ااااْ  ُِّاغ 

ِّ

اِّاْ ااااتِ  ِِّّ  َ ِّ َْاااا   بِ اااا ِّ  ْ ااااوِّ   َ اااا ِّ  ج   ِْ ِّ

وققلف: أب وأخ وحهؿ كهذاك وههـ، كهذاك الؽهاف مػتقحهة، فقـبغهل أٓ ُيبهالغ فقفها حتهك ِّ

 تـؼؾ  ألًػا، ويسؿك ذلؽ باإلهباع، فقؼال:

أٌب أٌخ حٌؿ كذاكا وهـ، فجعؾهت يف الشهطر ألًػها بعهد الؽهاف ولهقس فقفها: وإكؿها تـطؼفها 

ػتح، فنما أن تؼقل: أٌب أٌخ حٌؿ كذاَك وهـ، أو تؼهػ وقػهة خػقػهة جهًدا عؾقفها، فتؼهقل: أٌب بال

 أٌخ حٌؿ كذاك وهـ، فالؼرامتان صحقحتان: ولؽـ اإلهباع هـا ٓ يصح.

 ثؿ ذكر الباب الثاين مـ أبقاب العالمات الػرعقة: وهق الؿثـك، فؼال:

ث نَاااااا ِّو  ِاااااا  ِّ َُ ااااااـِّاْ  ِّبِاااااا ٕ  ِِ ِّاْاخ 

ِّ

اِِّّ  َ َُِّوِ ااااااا  ِّإ ااااااا خ  َ  سُِّمغ  ْغااااااا َُ ِّبِ

ِّ ِِّْ ن ت اااااا  َْ ا ِّو  ِْ ن اااااا  َْ ِّا ا    ٍ اااااا ِّ ِْ ت اااااا ِّ  

ِّ

ِِِّّْ ااااااااا  ِّا ْج ِا  ِْ َْ اْبن ت ااااااااا ِّو  ِْ َْ ااااااااا ْبن    ِّ

ِّ ااا ِّإ  ِاااْ ِّ َِْ ش 
َِ
ااا ِّل 

َ ااا ِّخِ ْخُ اااُ ِّاْ  ِّو   

ِّ

اااْ ُِّ  ِاااْ ِِّّ   ِّ َس اااْت ِّخ  ن ْ ااا  َِّب ْ ااا   اِّو  ااا و ِّل 

خؾهػ القها فجؿقعفها إلهػ: وكبفـا قبؾ قؾقؾ أن القام ما تحذف إلهػ مـفها، فتؼهقل: وتِّ

 وإكؿا تثبتفا، فتؼقل: وتخؾػ القام يف جؿقعفا إلػ.

 ثؿ ذكر الباب الثالث مـ أبقاب العالمات الػرعقة: وهق جؿع الؿذكر السالؿ، فؼال:

اْنِ اااِئِّ َ ااا ِّاْلاااُ ْاِّو  بِ ِّو  اوس ِّبِاااو  ـْ ااا اْاخ  ِّو 

ِّ

نِِئِِّّ ٍْ ُماااااا اااااا ِم سِّو    ِّ ـِ اااااا َْ ِّل   ْ
اااااا  ِ ِّت 

ِّ ِِّ ِّ ِْ بِااااااا ِّو  ِْ ْاااااااا  َ ِّ
ِْ ِ اااااااْ  ِّْ اااااااُ ْون  و 

ِّ

اااااااااا ِّ إ ْمُ ْون  ِّو   ْ ُِّ ْ ِحااااااااا ُْ ب  ُبااااااااا ِّو 

ِّ ااااااااا  َّون     ِِّ  ْ ْو َُ ااااااااا    ِّ ْوُ اااااااااوِّو   

ِّ

ااااااااانُْون  ِّ اْ س  ِّو  ٍَ ااااااااا   ِّ  ْ ِّو   ْاُغاااااااااْو

ِّ َِّْ ااااا ِ اااااْ ِّا    ِّ ْس َْ ِِّ ااااا ِمْثااااا   ُِّْو  ب  ُبااااا ِّو 

ِّ

َِِّّْ َ اااا ِ ِّا  ااااْومس   ِّ ِِّ نْاااا   ْمااااو  ِّو  َُ اِّاْ   اااا   َِّ

ٓ ُتشبع حتك يؽقن ألٌػ بعد الهقاو،  ققلف: وأرضقن هذ والسـقن أيًضا كـتبف إلك أن القاوِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

فـؼقل: وا أرضقن هذ والسهـقن: وإكؿها كػهتح الهقاو فؼهط: َوأرضهقن، أو كؼهػ وقػهة سهريعة، 

 فـؼقل: أولق وعالؿقن عؾققكا وأرضقن هذ والسـقكا.

 ثؿ بعد ذلؽ بقـ حركتا الـقن بجؿع الؿذكر السالؿ والؿثـك، فؼال:

ِّاْ ت ِّ
ِْ اااا ِّبِاااا م  ِّو  ااااْوعس َُ ْج ِّم   ْ ُنااااْو ِّو  ْْ اااا ِّح 

ِّ

ِِّّ ْْ ْساااا ِِ ِّن   اااا ِّبِا  ْْ اااا ااااَ ِّم  ِّو    َْ اااا ْخت  ِّخ 

ِّ ِّْْ ِّبِااااا ِْ ااااا ْ ح  َُ اْ  ِّو  ن ااااا   َُ ااااا ِّ ِّم  ُْ ُناااااْو ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ُ ْوُ ِّخ  ْنت  ِاااااا  َ ِّاْتاااااات ْ  ا    َ ْاااااااِتِّ ِّبِ  

 ثؿ ذكر الباب الرابع مـ أبقاب العالمات الػرعقة: وهق الؿجؿقع بإلػ والتام، فؼال:ِّ

اااااا    
َِ اااااْ ُِّل   ِّ ااااا ِّبِت ااااا ِّو    ِاااااا س م  ِّو 

ِّ

اا اُِِّّ خِاا ِّا نَْ ااِئِّم    ِّو  اا   اا ِّاْ ج 
ااُ ِّخِ ِّْاس 

ِّ ااْ ُِّلِ ااْ ِّ   َِّ  َ يِّاْتاا
ٍِ اَ اا اُِّ ْوٓ ُ ِّو   ٍ اا   ِّ

ِّ

اااااَُِّ  ِاااااْ ِِّّ اِّ  ْاغ   َ ِّ ِْ َْااااا
ِّخِ ااااا  س ِا   َْ ة    ِّ

 ثؿ بقـ الباب الخامس مـ أبقاب العالمات الػرعقة: وهق ما ٓ يـصرف، فؼال:ِّ

ااااا ِْفِّ نْ   ااااا ِّٓ ِّا  اااااِ ِّم  ْتح  ُلاااااَ ِّبِ ْ    ِّو 

ِّ

ِِّّْْ اا ِّ  اا َِْفِِّّم 
ِّ  ْ ِّا  ااُ ِّب ْ اا   ْوِّا 

ااْ ِّ   ُِّاغ 

ثؿ بقـ الباب السادس مـ أبقاب العالمهات الػرعقهة: وههق إفعهال الخؿسهة، ولهؿ يسهؿ ِّ

 هذه إفعال الخؿسة، فؼال:

ااااا  ِّاْ ننْون  ِْ ااااا   اااااْ ِّ ِن ْحاااااِوِّا ْ    اْل   ِّو 

ِّ

ْسااااااااة ُ ون  ِّ ِّو     ْ َْ ااااااااْ ِ  ااااااااَِّو    ْخ   ِّا 

ِّ اْ نَْ ااا اااْ ِمِّو  ُخش  ِّ ِْ ج  ٍْ ااا ِّْْو     َ ِِّئِِّتاااا

ِّ

ِِّّْْ ااااا  َ ْظ   ُااااااْونِ ِّ ِت ُ ْوِمااااا ِّم    ِّ ْْ ااااا     ِّ

وققلف: مظؾؿة هذا هق إهفر يف روايات إلػقهة، وههق إفصهح يف الؾغهة مظؾؿهة، وههق ِّ

إكس : لؽل يسؾؿ البقت مـ عق  التقجقف: وهق اختالف حركة ما قبؾ الروي، فالروي هـها 

الؿقؿ، والحهرف الهذي قبهؾ الؿهقؿ مهـ سهؿة يف هذا البقت الؿقؿ، فؼقلف: سؿة ومظؾؿة الروي 

مؽسقر، والحرف الذي قبؾ الؿقؿ يف مظؾؿة مؽسقر، فنذا اتػؼ ففذا هق الؿطهروح يف الشهعر، 

فههنذا اختؾػههت الحركههة التههل قبههؾ الههروي، مههثاًل: يف البقههت إول مػتقحههة، ويف البقههت الثههاين 

 مؽسقرة، ففذا يسؿقكف عق : عق  التقجقف.

-ورد يف بعهض الـسهخ-َؾؿهة، وههذا جهائز: ولؽـهف سهقجعؾ يف البقهتوُيؼال يف الؾغة: مظ

 ولؽـف سقجعؾ يف البقت عق  التقجقف.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

فههذكر أن يف أبههقاب العالمههات الػرعقههة سههتة أبههقاب: إسههؿام السههتة، وجؿههع الؿههذكر 

السهالؿ، وجؿهع الؿمكهث السهالؿ، والؿجؿهقع بهإلػ والتهام جؿهع الؿمكهث السهالؿ، ومها ٓ 

 ـاه إفعال الخؿسة.يـصرف، والذي سؿق

بؼل باب سابع: العالمات الػرعقة يف سبعة أبهقاب: وههق الػعهؾ الؿضهارع، وههل عالمهة 

فرعقة: وهل عالمة الجزم حذف حرف العؾة لؿ يهذكره هـها، وههذا ٓ يمخهذ عؾقهف: ٕكهف أخهر 

الؽالم عؾقف مع عالمات اإلعراب الؿؼدرة: لقجؿع الؽالم عؾك إعراب الػعؾ الؿضهارع هـها، 

 ؼال يف عالمات اإلعراب الؿؼدرة وأبقاهبا:ف

 الباب إول: هق آسؿ الؿؼصقر، قال:

اااا  َ  ِ ِّم  ِّإ ْتاااا  ْ ُِّمْ اااات  وِِّماااا  ْ اااا ت  ِّو 

ِّ

اااا ِّ ا  ِام  اااا ِّم  ق     ْ َُ اْ  ْ اااا     ِّو  َُ  ْ   ِّ

ِّ ا ا  ُِّ اااااا  
ِْ َْاااااا

ِّخِ َُ ا ْ اااااا  
َِ اااااا ٕ َوُ ِّا ِّخ 

ِّ

اِّ ااااْ ُِّ ِ اااا   يِّ  
ٍِ ِّاَ اااا ْمااااو  ُِّْو  َُْ اااا

َِ
ِّل 

ِّ  لثاين مـ أبقاب العالمات الؿؼدرة: وهق آسؿ الؿـؼقص، فؼال:وذكر الباب ا

ااااا ِّْ ش    ُِّْ ن ْ اااااُ  ِّو   ُ نُْقاااااو ِّم 
ِْ اْ َثااااا  ِّو 

ِّ

اااا ِِّّْ ااااَُِّاج  اِّ ْاغ   ٍ اااا أِّ   ُِّانْااااو  ُْ ْخُ اااا ا  ِّو 

وققلف: والثان مـؼقٌص أصؾف والثهاين والقهام يجهقز أن ُتحهذف مهـ الؿـؼهقص يف ضهرورة ِّ

 إلػقة يحذف القام مـ الثاين. الشعر، وهذا سقرد كثقًرا يف هذه الؿـظقمة

ثؿ ذكر الباب الثالث مـ أبقاب العالمات الؿؼدرة: وهق الػعؾ الؿضارع الؿعتؾ أخهر، 

 فؼال:

ِّ   ِاااااااْ ِّ ُْ ِِّمنْااااااا ِّآِ ااااااا   ْ ااااااا س
ِّخِ ِّو   ين

ِّ

ْ ااااااات  وُِّ ااااااا ِْفِِّّ َُ ِّخ  ااااااا    ِّ ْوِّا  او  ِّ ْوِّو 

ِّ ااااْ مِِّ ِّاْ ج  َْاااا   ِّال 
ِْ َْاااا

ِّاْنااااِوِّخِ اااا ٕ  ِ   ِّخ 

ِّ

ااااِّ ِّم  ْبااااِ ِّن ْ اااائ  ْ ِماااا و    َ ااااْ ُ وِّا    ِّ ِّ

ِّ اا  ْفِّل ِ م 
ٍِ ِّخَشَاا ِّاْنااِوِّوا اا ـ  ِّوا َ خاا

ِّ

ااااا ِّ ااااا ِِّٓ م   َ ِّ  قااااااِلُِّ ا َْ ُشااااا  َ  َِّ

فهههذكر أن عالمهههات اإلعهههراب الؿؼهههدرة يف ثالثهههة أبهههقاب: آسهههؿ الؿؼصهههقر، وآسهههؿ ِّ

الؿـؼقص، والػعؾ الؿضارع الؿعتؾ أخر، وبؼهل عؾقهف بهاب مهـ أبهقاب عالمهات اإلعهراب 

سؿ الؿضاف إلك يام الؿتؽؾؿ، كربل، وكذلؽ صديؼل لؿ يذكره، وهذا مؿها الؿؼدرة: وهق آ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ُأخذ عؾقف، ودافع عـف بعضفؿ، فؼال: إكهف ذكهر ذلهؽ يف بهاب اإلضهافة، بهؾ يف فصهٍؾ بعهد بهاب 

اإلضافة، وأيـ هذا الباب مـ باب اإلضافة؟ بقـفؿا مفامهف، وعؾهك كهؾ حهال لهق ذكهر ذلهؽ يف 

 لذي يـبغل، هذا هق الباب الثاين مـ أبقاب إلػقة.البقت، أو يف هطر لؽان هذا هق ا

أمهها البههاب الثالههث مههـ أبههقاب إلػقههة، ففههق بههاب الـؽههرة والؿعرفههة، وقههد عؼههد البههاب يف 

 عشريـ بقًتا، وذكر فقف ست مسائؾ:

 تعريػ الـؽرة. إو   

 حصر الؿعارف. وا ث نَ  

 تعريػ الضؿقر. وا ث  ث  

 أقسام الضؿقر. وا  اب   

 اتصال الضؿقر واكػصالف. مس  وا خ 

 :-رحؿف اهلل-: كقن الققاية، فبدا بالؽالم عؾك تعريػ الـؽرة، فؼالوا س َت 

اخِّ    َ ِّ   بِاااااااااااُ ِّ  ْ ُِّماااااااااااؤ أ  ِّن اِااااااااااا  

ِّ

اِّ َُ ِااااا   اااااْ ِّ ااااا ِّ   ِّم  ـ  ْوِ ااااا ِّم  ـ  اِ ااااا ِّ  ْوِّو 

ِّ ِّثؿ بعد ذلؽ عرف الؿعرفة، فؼال:

ِّ ْ  ِخ    َُْ ُ ِّم  ال   و 

 ثؿ حصد الؿعارف فؼال: 

َِي...... ِّو  ْْ ُشاااااااا   ................ِّ

ِّ

يِّ ٍِ اَ ااااا اْ ُ ااااا  ِمِّو  اْبناااااِ ِّو  ِّو  ِمنْااااا   ِّو 

 ثؿ بدأ بالؽالم عـ الـقع إول مـ أكقاع الؿعارف وهق الضؿقر، فعّرفف، فؼال: ِّ

ِّ ْوُِّ ُغااااااواِِّ َْ  اااااا س يِّال 
ٍِ اااااا ِّ ِاااااا  َ ِّخ 

ِّ

ِِِّّ َْ
َِ ِّبِ  َغاااااا  ْ اااااا ِّت  ْمااااااو  ِّو  ة ْناااااا     ِّ

والؿتصههؾ، بادًئهها بههالؽالم عؾههك الضههؿقر  ثههؿ بههقـ قسههؿل الضههؿقر: الضههؿقر الؿـػصههؾ،ِّ

 الؿتصؾ فعّرفف، ومّثؾ لف، فؼال: 

ا اااااا ِّٓ ُِّاْ ت اااااا   ِّم  ُْ ِِّمنْاااااا
اااااا  س وِّا     َُ ِّو 

ِّ

اِّ اخِّ ب ااااااااا   َ ااااااااا ا 
ِ ااااااااا ِّإَِّٓاْ تِ ٓ ِّا  ِّو 

ِّ ااْ ِّ م  ِّاْبناا ِّ ْ    ِْ اا ِفِِّماا اْ ا  َ اا ِ ِّو   ْ   ِّ

ِّ

اااْ ِِّّ ااا ِّم    ِّم 
ِْ
َْ اااِ  ِّت  ْْ ااا ِِّمااا اْ ش  َ ااا ِ ِّو  اْ  ِّو 

ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 ؿائر كؾفا مبـقة، فؼال: ثؿ ذكر أن الض

ِّاْ  ِن  ِّا ِجْئِّ ُْ َ  سِّ   ُِّمْغ ُ  ن ِّو 

ثههؿ ذكههر ضههؿائر الجههر، والـصهه  الؿتصههؾة، أي الضههؿائر التههل ُتسههتعؿؾ يف الـصهه ، 

 وُتستعؿؾ يف الجر، فؼال: 

ْ ِ ِّم  ُِّنِ ْئِّ ِّو   ْ ُ ِّم  ُِّلَ ِّ    

 ائر الؿتصؾة، فؼال:ثؿ بقـ الضؿقر الذي يليت يف الرفع، ويف الـص ، ويف الجر مـ الضؿ

ِّ َْ ااا   ِّنااا ِّ   ااا   ل  اْ نَْ اااِئِّو  ِّو  ـِ ِّ ِ َ ْخااا

ِّ

ِِّّ َْ اااان 
َِ نَِنن اااا ِّنِْ ن اااا ِّاْ  اااا ْ  ِْفِّبِن اااا ِّخ    ِّ

ِّ  ثؿ بقـ ضؿائر الرفع الؿتصؾة، فؼال:

اااااا   َ
ِ ِّ ْن اْ ننااااااْو اُوِّو  اْ ااااااو  ِّو  ِّو    ِاااااا  

ِّ

ااااا ِّ  َ اْ    ااااا ِّو  ق  م  َْااااا ِِ ِّ   ال  ِّو   َ ااااا  ِّال 

ِّ َْ ِ ِِّ"وققلف:  ال  ِّو   َ َ  ِّال  
مؿا ُأخذ عؾك ابـ مالؽ، وُكؼهد: ٕكهف يؼهقل إن إلهػ  ألهػ  " ِ

ِّ"آثـهقـ،، والههقاو  واو الجؿاعههة،، والـههقن  كههقن الـسههقة،، عـههد الضههؿائر يؼههقل:   َ اا  اا ِّال   َ
ِ 

ِِّ ِ َْ ال  يعـل ُتستعؿؾ لؾغائ ، وُتستعؿؾ لغقر الغائ ، و قر الغائ  الُؿهَتؽؾِؿ والُؿخاَطه ، ،ِّ"و 

ُؿَتَؽؾِؿ، والُؿخاط ، ههذا ظهاهر البقهت، وههذا لقسهت بصهحقح، أي أهنا ُتستعؿؾ لؾغائ ، وال

ٕهنا ٓ ُتستعؿؾ لؾُؿتؽؾِؿ، وإكؿا ُتستعؿؾ لؾُؿخاَط   ققمقا،، أو لؾغائ   قامقا،، وٓ ُيؿؽهـ 

َْا ِ ِِّأن تستعؿؾفا لؾُؿتؽؾؿ، إذا قؾـا  ققمقن،،  كؼقمقن،،  كدرسقن، ما يليت، فؾفذا ققلف:  ال   "و 

 مؿا ُكِؼد،

 َ ِّ وطئِّ وِّالا َِّ"ِّضفؿ أن ُيصؾح هذا البقت، فلصؾحف بعضفؿ إلك ققلف:وحاول بع

  َ اْ    ق  م  ِّو    "  . 

أي أكههف ٓ بههد أن ُيخههص الغائهه   ،" َاا ِّالاا َِّو وطاائ"وأصههؾحف بعضههفؿ إلههك ققلههف: 

 والُؿخاَط 

 ثؿ بعد ذلؽ بّقـ أن مـ الضؿائر الُؿتصؾة الضؿقر الُؿسترت، فؼال: 

ِّ ـِ َْ ِِّاْ َ ْخ
َِ ِّغ  ْْ ِم ُِّ ْ ا ُِّو  َْ ِّن  ت  ِْبِّإ ْْ

اخِ ْ ِّ و   م  ِّا ْست تُِ ِّ   ْخ  
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

وبذلؽ اكتفك كالمف عـ الضؿائر الُؿتصهؾة، لقهتؽؾؿ بعهد ذلهؽ عهـ الضهؿائر الُؿـػصهؾة، 

 بادًئا بالؽالم عؾك ضؿائر الرفع الُؿـػصؾة، فؼال: 

ااااا ُِّماااااوِّْ ِّ  ن  ااااا  س اْنِ    ِّو  ااااا عس وِّاْا ِ   َُ ِّو 

ِّ

ْ اااااااات ِِّّ اْ ُ ااااااااُ ْوُعِّٓ ِّ   ِّو  ْناااااااا   ُِّْو    ِ ِّ

ِّ ا ِّ"فنن قال قائؾ: لؿاذا لؿ تؼهرأ إلهػ يف ققلهف  ا ِِّّ"فؼؾهت:  "  ن  ا  ِّ  ن  اْنِ    ِّو  ا عس وِّاْا ِ   َُ و 

 ؟ "ُموِّْ

أكها "ٓ ُتؼرأ بالقصؾ، وإكؿها ُتؼهرأ يف الققهػ، فتؼهقل:  "  ن  ِّ"فـؼقل: ٕن إلػ هـا ألػ 

مت عؾهك ههذه الؾغهة، ويف ، يف الؾغة الػصحك، وإلػقة إكؿها جها"أكاا مسؾؿ"، وٓ تؼؾ "مسؾؿ

 بإلػ، ِّ"  ن  ِّ"الققػ تؼؾ 

ُمطؾًؼا، وجام عؾهك ِّ"  ن  ِّ"وهـاك لغة أخرى وُتـس  إلك بـل تؿقؿ، أهنؿ ُيثبتقن إلػ يف 

 ذلؽ بعض الؼرامات التبعقة، فالشاهد أن إصؾح هـا أٓ تؼرأ إلػ، فتؼقل: 

ااااا ُِّماااااوِّْ ِّ  ن  ااااا  س اْنِ    ِّو  ااااا عس وِّاْا ِ   َُ ِّو 

ِّ

ْنااااااااِّ ُِّْو    ْ اااااااات  ِ اْ ُ ااااااااُ ْوُعِّٓ ِّ   ِّو    ِّ

ِّ  ثؿ ذكر ضؿائر الـص  الؿـػصؾة، فؼال: 

ُِّلِ ااا  ِّ ااا  س ااا ِّاْنِ   
ِّخِ َس ااا  وِّاْنتِ   َُ ِّو 

ِّ

ُِّمْ ااااااِ  ِِّّ َْت  ِّ  ااااا ـُ اْ َتْ  ِْاااااا ِّو  ِّإَاااااا ي 

ثؿ مّد الؽالم قؾقاًل عؾك اتصال الضهؿقر واكػصهالف، يعـهل متهك كهليت بالضهؿقر الُؿـػصهؾ، ِّ

 ُؿتصؾ، فؼال:ومتك كليت بالضؿقر ال

ِ اااْ ِّ نْ   َُ ِّٓ ِّا ِجااا  ِّاْ 
َ ااا اس

خِااا ِّاْ تِ ِّو 

ِّ

َتِ اااااااْ ِِّّ َُ ِّا ِجااااااا  ِّاْ  ْْ  ِّ  َ
اااااااة  اِّ    َ ِّإ

ِّ ااا  م  ِّو 
ِْ
َْ
ِ اااْ ن ااا  ِّت  ِ اااْ ِّ  ِوِّاْخِ اااْ ِّم  ِّو 

ِّ

ااا ِّ  َ ِّاْ ُخْ اااُ ِّاْنت  ُْ ااا ُِّ نُْتااا
ِّخِ ُْ ِّ  ْ ااا  ش 

ِّ ِّ ِّ-ا َِّْاِّْ     -   ِّ

ِ اااْ ِّ نْ   َُ ِّٓ ِّا ِجااا  ِّاْ 
َ ااا اس

خِااا ِّاْ تِ ِّو 

ِّ

ِِّّ َ َتِ اااااااْ ِّإ َُ ِّا ِجااااااا  ِّاْ  ْْ  ِّ  َ
اااااااة  ِّاِّ  

ِّ ااا  م  ِّو 
ِْ
َْ
ِ اااْ ن ااا  ِّت  ِ اااْ ِّ  ِوِّاْخِ اااْ ِّم  ِّو 

ِّ

ااا ِّ  َ ِّاْ ُخْ اااُ ِّاْنت  ُْ ااا ُِّ نُْتااا
ِّخِ ُْ ِّ  ْ ااا  ش 

ِّ ااااااااا ٓ ِّ ا     ِّو 
ِْ َْااااااااا

ِِّ ْ ت نِ ا    ٍ ااااااااا   ِّ

ِّ

اااا ٓ ِِّّ ِّآْنِ    َْاااا ِيِّاْ ت اااا ا  ِّ  ْ ت اااا ُاِّال 

ِّ اااااا  ِِّ اااااا ِّا    
ِّخِ ََ اااااا ِمِّإ    اااااا   ِّو   

ِّ

ااااِّ ِّم  ْْ م  اااا   اااا  ِِّو    اااا ِّاْنِ   
ِّخِ ِّ ِِّ ااااْ   

ِّ



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 22

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ْ اااا  ِّ ْمِّخ  ْ   ااااِ ِّاْ اااا   ِّا  ن
َِ اااا  اااا ِّا  ح 

خِ ِّو 

ِّ

ْ اااا  ِِّّ ِّو 
ِْ َْاااا

َْااااُئِّخِ ِّاْ    َُ َْ ااااْ ُِّا ِاااا ِّو   

ثؿ ختؿ هذا الباب يف الؽالم عؾك أحؽام كقن الققاية قبؾ يام الُؿتؽؾؿ، وسؿاها سؿك يهام ِّ

 الُؿتؽؾؿ  يام الـػس، فؼال:

ِّا ِّْ ـ  ااا ااا ِّاْ ااانَْ ِتِّم  ِّا  ْ ااا   ِِّ ْ اااِ ِّاْ ُتاااِ مِّْو   

ِّ

ِِّّْْ اااااْ ُِّنظِااااا َِْسااااا ِّ   ِّو   
ااااا س ِِّو   ا  ُْ ُِّناااااْو

ِّ ا ا  ااااااا   َْتااااااا ِّن  ااااااا ِّو    َْت ناااااااِ ِّخ    ِّو  

ِّ

ََااا اخِِّّ ُِّمخ  ْْ ُ ااا اااَ ِّاْ اِاااْتِّو      ِّ ـْ ااا م  ِّو 

ِّ اااا     َ اخِّ   اا  اْغاااا ِ   َ اااا ِ ِّو  اااا ِّاْ    ِ 
ِّخِ

ِّ

ااا     ِّ اااْ ِّت    ِّ ْْ ااا ن ااا ِّب ْ ااااُلِّم  ِِّمن ااا ِّو   

ِّ اااااَ ِّو ِّ ااااا ِّ  اااااُ ن  ِّ  اااااُ نِ ِّ  
خِ ِّخِااااا و 

ِّ

اْ ِّا ِ ا ِّ اَِّ   ْاغ 
ُفِّ   ٍْ ْ نِ ِّاْ ح  ْ نِ ِّو      ِّ

 اكتفقـا بذلؽ مـ ثالثة أبقاب مـ أبقاب إلػقة.ِّ

ووصؾت السهاعة إلهك الخامسهة والـصهػ، فهنن ههئتؿ أن تؽهقن آسهرتاحة يف مـتصهػ  

العصر، ففهذا مقعهدها لؿهدة ربهع سهاعة، ثهؿ كعهقد السادسهة إٓ ربًعها، وُكؽؿهؾ، وإن ههئتؿ أن 

 قن آسرتاحة يف آخر العصر، فتؽقن يف قبؾ إذان بربع ساعة، فلي إمريـ ُتريدون؟ تؽ

 إًذا كستؿر...

 -رحؿف اهلل تعالك -وعؼده بـ مالؽ،ِّ"ب َِّا   ْ"الباب الرابع مـ أبقاب إلػقة، هق: 

 يف عشرة أبقات، وذكر فقف مسللتقـ: 

 إولك: تعريػ العؾؿ

 والثاكقة: تؼسقؿات العؾؿ

 يف تعريػ العؾؿ:  فؼال

اااااا  ق  ََ ُِّمْ    اااااا س  َُ ِّاْ  ُْ  َ اااااا ُِّا    ْ ِّاْتاااااا

ِّ

ااااااااا ِّ ِ ْ نِق  ااااااااا سِّو     ْ ُِّْ  ج  ااااااااا َُ     ِّ

ِّ ِّ ْس ٓ ِ اااااااااا ِّو  ْس اااااااااا   ِّو    ْس اااااااااا   ِّو   

ِّ

ِِّّ ِْ اِ ااااااااا و  ِّو 
ااااااااا س   َْ م  ِّو  ْس   ٍْ ااااااااا ِّو   

ِّ ْسِّ"وققلف:    ٍْ بالذال هل الرواية الصحقحة يف إلػقة، هؿا أهنها كؽؾؿهٌة مقجهقدة يف ِّ"و   

ْسِّ"، وجههام يف بعههض الـُسههخ الُؿتههلخرة الؿعجؿههات الؾغقيههة ااْ    بههالزاي، والههذي يظفههر أهنهها ِّ"  

تحريػ، وخطل، ٕن هذه الؽؾؿة لقست مقجقدٌة يف الُؿعجؿات الؾغقيهة، حتهك كؼهؾ صهاح  
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

إن الهرتدد يف ههذه الهذال والحؽهؿ عؾقفها "عهـ ههقخف أكهف قهال: قهال ههقخـا:  "تاج العهروس"

 يعـل بالـؼد.  "قفا باإلعجامالحؽؿ عؾ"، "باإلعجام مـ أكرب إوهام

ثههؿ بعههد ذلههؽ ذكههر تؼسههقؿات آسههؿ بادًئهها باكؼسههام آسههؿ إلههك: اسههؿ، وُكـقههٍة، ولؼهه ، 

 وإعراهبا إذا تقالت، فؼال: 

َ اااااا خِّو   ق   اااااا  ُ نْ اااااا ِّو      َِّ  َ اْتاااااا ِّو 

ِّ

اااااااِح   ِّ اُ ِّ   ِِّتاااااااو  ْْ اِّإِ  َ ِّ ْْ ااااااا   ِّو     

ِّ ة ِغاااااااْ ِّ ِّخ  ِْ ْا  َ ااااااا ُِّمْ ااااااا   ُاْون  ِّا  ْْ إِ ِّو 

ِّ

ااااااَِّ  َ ْت َِْفِِّّ  
ِّا ااااااٍيِّا  ـِ ْ  ِاااااا إَِِّٓ   ِّو 

ِّ ِح   ِّ"وققلف:  اُ ِّ   ِِّتو  ْْ اِّإِ  َ ِّ ْْ ِّو   ق    ِّ"يعـل الؾؼ ، ٕكف قال: ِّ"و        َ  خ ُ نْ َِّ     ِّو   َ اْت ، "و 

اِّ"وهذا الؾؼ  إخقر   َ ِّ ْْ اِح   ِّ"الؾؼه   "و        اُ ِّ   ِِّتاو  ْْ يعـهل أخهر الؾؼه  إذا صهح  ،ِّ"إِ

ذا مؿا ُأخذ، وُكؼد عؾك ابـ مالؽ، ٕن الؾؼ  والُؽـقهة ٓ ترتقه  بقـفؿها، آسؿ، أو الُؽـقة، وه

فُقؼدم أحدهؿا عـ إخر، وإكؿا الرتتق  بقـ آسؿ والؾؼ  فؼط، فُقؼدم آسؿ، فؽهان يـبغهل 

بؾ يج  أن ُكؼقد وجقب تهلخقر الؾؼه  إذا َصهِح  آسهؿ، ويف ههذا الشهطر أكثهر مهـ روايهة، 

 وهل الؿقجقدة يف أ ؾ  الؿخطقطات، وهل الؿـؼقدة،ففذه الرواية الؿشفقرة، 

ااِح   "وهـههاك روايههٌة أخههرى وهههل:  َخ ِّ   ِّإَاِّاتاا ْْ اا   ، وهههذه الروايههة ٓ كؼههد "ونج اا ِّ    

 عؾقفا، وجعؾفا بـ هشام الرواية الؿشفقرة

 ِِّّثؿ ذكر بعد ذلؽ اكؼسام الَعَؾؿ إلك: مـؼقٍل، وُمرتجؾ، فؼال:

ِّو   ِّ ْغااااا س     ِّ نُْقاااااو   ُِّْم  ِمنْااااا اااااْ ِّو  ِّت 

ِّ

َِِّّْ  َ  ُ ِّو   َ ُسااااااااااا    ااااااااااا  ِّ   وِّاْا ِج  َُ ِّو 

 ثؿ ذكر اكؼسام العؾؿ إلك: ُمػرٍد، وُمرك  فؼال: ِّ

ُِّا    ااااااا  اااااااْ  س  َ ااااااا ِّبِ م  ااااااا  ِّو    َْ ُل ِّو 

ِّ

ُِّ ْ  ِب ااااااا ِّ َْ ااااااا   ِّ
ِْ ْاااااااا َْااااااا ِِّو  ِّبِ   ْْ اِّإ  َِّ

ِّ ِّْْ اااا خ  َِغ  وِّا َُ اااا ِّإ ْ اااا  ِمِّ
ِّخِ اااا ع  ِّو   

ِّ

ِِّّْْ اااااا ِّو   بِاااااا ُِّ ح  خ  تس َْ اااااا ْ ااااااِ ِّ       ِّ

ِّ  عؾك عؾؿ الجـس، وما سبؼ هق العؾؿ الؿػرد، وقال يف عؾؿ الجـس:ثؿ تؽؾؿ 

ِّْْ ااا اِّ ِااا  ْ اِلِّإْلن ااا ِ ِّ     اااُ و  غ  و  ِّو 

ِّ

ِِّّْْ اا   ِّ ْمااو  ِّ  ْ ظ ااَِّو  ُِ ااِّْإ ْ ااخ         ِّ

ِّ ِّ َِ ْقااااااا      ِْ ِّ
ِِّ اااااااْ ا بس ِّ من ا    َ ِّ ْْ ِِّمااااااا

ِّ

ااااااااااِئِِّّ ِّ ِْ َثْ    َُ     اااااااااا   اِّ  ٍ اااااااااا ما  ِّو 

ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

َ   ااااااااااااَ  ِّْ ِّب ااااااااااااَ ُأِّ ِْ  ُْ ِمْثُ اااااااااااا ِّو 

ِّ

ِِّّ ٍ ااااااا جااااااا   ِّْ      ِْ ِّ  ْ ااااااا ااااااا ِاِّ     ِّاِّخ ج 

ِّ ، وقهد عؼهده يف سهتة أبقهات، "ب َِّاتِّْاَ  اأ"والباب الخامس مـ أبقاب إلػقة هق 

 وذكر فقف مسللتقـ: 

إولك: أسؿام اإلهارة ذي الؿعاين السهتة، والؿهراد بالؿعهاين السهتة: الؿهذكر، والؿمكهث 

أي الؿػهرد الُؿهذكر، والؿػهرد الؿمكهث،  مضروبًة يف الؿػرد، والُؿثـك، والجؿع: فالـاتج سهتة،

 والؿثـك الُؿذكر، والُؿثـك الؿمكث، والجؿع الُؿذكر، والجؿع الؿمكث

 والؿسللة الثاكقة: أسؿام اإلهارة إلك الؿؽان

 فؼال يف أسؿام اإلهارة إلك الؿعاين الستة، وهلٍم مـ أحؽامفا:

َ  سِّ  ِ اااااااا ِّْ  ٍ َسُِّماااااااا ْ اااااااا   َُ
اِّ ِ  ٍ ِّبِاااااااا

ِّ

ااِّ اا ِّ  
ِ ِّ َِْ يِّو 

ٍِ اا ِّإْنث اا ِّاْ ت ِ اا ِّْبِاا     ِّ ِّ

ِّ ِـّْ ِ اااااااا    ْ َُ ث نَاااااااا ِّاْ  َُ  ِْ ِّ
ِْ اااااااا    ِّ ِْ ا  َ ِّو 

ِّ

ِـِّّْ ُ اااْ ُِّ  ِااا َْ ِّا ِْ َْ ااا   ِّ ِْ ْاااا  َ اُ ِّ ااا ِِّتاااو 
خِ ِّو 

ِّ اااااَ ق  ُِّمْ    ـس ااااا َْ بِاااااُةْو   ِّ  ِ اااااْ ِّ  ِج ِّو 

ِّ

ااا ِّ أِّاْ ُ ْ اااِ ِّاْن ِق  ِّ  ْو  ااا ِّو   ااا   ااا ن  َ اْ  ِّو 

ِّ ِّْْ ااااا ِّ  ْوِّم    ِّٓ مس  ْ ْو َُ اااااَِّ ْ خ  ااااا ِفِّ   ِّبِ ْ ا 

ِّ

ِّْْو ِِّّ ااااا ت نِ   َْ ااااا ُِّم ِّم  اااااَ ْم     ِّ ْْ ِّاَ ااااا ُمِّإ

ِّ أِّاْ ُ ْ ِ ِّاْن ِق  ِّ"وققلف:  ،ِّ"اْن ِق اْ"إلػ هـا بدٌل مـ التقكقد الساكـة، وإصهؾ ،ِّ"و     

فعؾ أمر، وههق مبـهل عؾهك السهؽقن، فهنذا أراد أن ُيحركهف مهـ أجهؾ الؼافقهة،  "اكطؼ"ٕن ققلف 

مهـ التؼهام السهاكـقـ يف إصهؾ بالؽسهر فقؼهقل فإصؾ فقف أن ُيحركف بالؽسر، ٕن الهتخؾص 

، وألػ التلكقد، وكقن التلكقهد السهاكـة "اْن ِق ْ"، عؾؿـا أكف أراد "اْن ِق  ِّ" اكطِؼ،، عـدما قال: 

ـْ إلهك البقهت"عـد القصهؾ ُتؾػهظ كقًكها  ، وعـهد الققهػ عؾقفها يجه  قؾبفها ألًػها فتؼهقل: "اذههب

َ  ِِّ  ن ْسِّ﴿: -عز وجؾ -، ومـ ذلؽ ققلف"إذهبا" ، فنذا وقػت عؾقفا تؼهػ [41]ا   ْ ﴾   خ ِّبِ  نَ ِ 

 ، وهذا حؽؿ كقن التقكقد الخػقػة الساكـة،"َلـَْسَػعاِّ"عؾقف بإلػ، فتؼقل:

ـّ إلهك البقهت"أما كقن التقكقد الثؼقؾة الؿشددة فنهنا ُتـطؼ يف الققػ كقًكا ُمشهدده   ، "اذههب

ـْ "وعـد الققػ ستـطؼ كقًكا ساكـة   ،"اذهب

ِّؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك أسؿام اإلهارة إلك الؿؽان، فؼال: ثؿ ت
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

بُِشن ااااااا ِّ  ْوِّمُشن ااااااا ِّ  ِ اااااااْ ِّإ  ااااااا  ِّو 

ِّ

ِِّ ااا  ِِّّ ااا ف  ِّاْ ا  ِْ بِااا ِّو  ِْ ااا  ا   َ انِااا ِّاْ   َِّ

ِّ نَااااا  ِّ  ْوِّم  ْْ ُِّخااااا َْ ااااا ِّاْ ُ ْ اااااِ ِّ  ْوِّبِاااااث 
ِّخِ

ِّ

ِّ  ْوِِّمنَاااااااا ِّ ْْ اااااااا ِّاْن ِق  ِّ  ْوِّبُِشن   ِاااااااا  

 ا لؾؼري ، أو لؾبعقد، فذكر أن هذه إسؿام أسؿام إهارٌة لؾؿؽان إمِّ

ِِّ   ِِّّ"وققلف:  ِّاْ ا  ف  ِْ بِ ِِّّْْ"، أي "اْن ِق  ِّ"، كؼقلف "و  ِِّ ا  ِّاْ ا  ف  ِْ بِ ، ثهؿ وقهػ فؼؾه  "و 

 كقن التقكقد الخػقػة ألًػا، 

الهذي عؼهده يف  "با َِّا َو او "ثؿ كـتؼؾ إلك الباب السادس مـ أبقاب إلػقة، وهق 

 سائؾ:ثؿاكقة عشر بقًتا، وفقف تؽؾؿ عؾك أربع م

 إولك: إسؿام الؿقصقلة الـصقة

 والثاكقة: إسؿام الؿقصقلة الؿشرتكة

وققلـا الـصقة والؿشرتكة أي: الـصقة عؾك معـك مـ الؿعاين الستة، وققلـها الُؿشهرتكة أي 

 التل تستعؿؾ يف وقٍت واحد لؽؾ هذه الؿعاين الستة

 والؿسللة الثالثة: أحؽام صؾة الؿقصقل

 حذف العائد والؿسللة الرابعة:

فؼال يف بقان إسؿام الؿقصقلة الـصقة التل ُتستعؿؾ يف معـًك واحد مهـ الؿعهاين السهتة، 

   قال:

يِّإُْنث ا ِّاَ تِا  ٍِ َ  ِ ِّاَ ا ْوُ وُ ِّآْتا ِّم 

ِّ

َ ااااااا ِّٓ ُِّ ْث ِاااااااِ ِِّّ ن  َُ ااااااا ِّ اِّم   َ َ ااااااا ِّإ اْ  ِّو 

ِّ ِّْْ اااااا ِّاْ     م 
ِْ ِّ  ْو ِاااااا ِْ َْاااااا  ِ اااااا ِّ   ِّب ااااااْ ِّم 

ِّ

ُِّ ْ ااااا  ِِّّ ْْ ِّإ ُْ ا نناااااْو ِّْْو  ااااا ااااا  ِّم   م  ِّخ  َِّْ

ِّ ا  َ ُِّ اااا   ِْ َْ اااا ِّو    ِْ ْااااا  َ ِّ ْْ ِِّماااا ُْ اْ نّااااْو ِّو 

ِّ

اِّ ُِّ ِ ااااا   ا    ٍ ِّبِااااا ْ اااااِواال  اااااَِّو    ِّ  ْاغ 

ِّ ااا  ق  ُِّمْ     ْ ْا
ٍِ يِّإ  ااا ِّاَ ااا ٍِ ِّاَ ااا ـُ ااا َْ ِّل 

ِّ

ااااا ِّ اااااَِّن   ق  ْخ   اِوِّا  ِّبِااااا ْ و  ْْ ب ْ ُغاااااُش ِّو 

ِّ ااا    
َِ اااْ ُِّل ا اااَ ِ ِّاَ تِااا ِّ   ِّبِااا   َِ ِّو 

ِّ

ٍِِِّّ اَ اااااا ِ ِّ   َ اااااا اااااا و  اخِّو      ااااااْ ا  ِّن   ْ ِّْا

ثههؿ بههقـ إسههؿام الؿقصههقلة الؿشههرتكة التههل ُتسههتعؿؾ يف وقههٍت واحههد يف الؿعههاين السههتة ِّ

 جؿقًعا، فؼال:
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

َُ ِاااا ِّْ اااا ِّ اااا ِويِّم  اااا ِّو   ْ ُِّ س  م  ِّو  ْْ اااا م  ِّو 

ِّ

َ ااااا  ُِّ اااااِش ِِّّْ ِّط  وِِّ نْااااا   َُ اِّ  ٍ ااااا ما  ِّو 

ِّ اُ ِّ  َ ِّ ْْ ْاِش اااااااا َ تِ ِّ اغاااااااا ِّ  اااااااا   ِّو   

ِّ

ااااااا ِِّّ ااااااا ِّ    
ِّا َ  ِ ـ  ْوِغااااااا م  اُ ِّو  و   َِّ

ِّ ااااا ِّاْتاااااتِْ ش  مِِّ ِّم  اِّب ْ ااااا    َ ااااا  ِمْثاااااُ ِّم  ِّو 

ِّ

اااا  مِِِّّ اااا ِّاْ ا 
ِّخِ ُِّ ْ ااااال  ْْ اِّ  اااا  َ ِّإ ْْ اااا ِّ  ْوم 

، فهذكرها يف ِّ ًٓ وكالحظ أن ابـ مالؽ تقسع يف ذكر ذو الطائقة التل ُتستعؿؾ اسهًؿا مقصهق

، ابـ مالؽ الطائل -واهلل أعؾؿ -بقٍت وكصػ، والسب  يف ذلؽ قالقا
ٌ
 بلكف طائل

 عد ذلؽ عؾك صؾة الؿقصقل، فؼال:ثؿ تؽؾؿ ب

ِّْْ ُ ِِّ ااااااا   ااااااا   ُمِّب    ْ ااااااا   ااااااا ِّا  ش  ُ  ن ِّو 

ِّ

ِِّّْْ   َِ ُِّمْ اااااات  ْس اااااا
َْ سِّٓ ئِ

َِ اااااا اااااا ِّغ      ِّ

ِّ يُِّوِ ااااْ ِّ ٍِ ِّ ْوِِّ ااااْ ُشش  ِّاَ اااا اااا     َْ ُل ِّو 

ِّ

ُِّ ِ اااْ ِِّّ ُْ يِّاْبنُااا
ٍِ ِِّ نْاااِ يِّاَ ااا ْْ ااا  َ   ِّ

ِْ ِّبِااا

ِّ ِّ ْ  ِّ ُ اااااااا ِْاح   ِِّ اااااااا   ِّو  اااااااا    ِّ  

ِّ

اااااِّ ِّإ ْخ   َِ ْ ااااا   َُ ااااا ِّبِ ْوُنش  اااااْ ِّو      ِّ ِ ِّ

ِّ مُِّ"وققلف:     ْ ش  ِّا  ُ  ن ِّْْ"ِّويف روايٍة ُأخرى،ِّ"و     ِِّ ُ ُمِّب         ْ ش  ِّ   ُ  ن  وتخريجفؿا واضح "و 

فؼهال يف مجقئهف  "  يِِّّّ"ثؿ عاد بعد ذلؽ لذكر اسؿ مـ إسؿام الؿقصقلة الؿشرتكة وهق 

: ًٓ  اسًؿا مقصق

  

اااْ ِّ ُِّ غ  ْْ ااا ِّ  ااا ُ ْ  ِب اااْ ِّم  ااا ِّو   َ   ِّ ِّ  ين

ِّ

ااااْ ِِّّ ْفِّو     ٍ اااا ِّاْنح    َْ
َِ اااا ْ ااااِ ش  ِّغ  ُِّاِّو 

ِّ اااَ......... ق  ُِّمْ     َ ِّ  ْ ااا   ْْ ب ْ ُغاااُش ِّو 

ِّ

ِّ.....................................ِّ

   ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك حذف العائد مـ الصؾة إلك الؿقصقل، فؼال:ِّ

خِ  ِّ..................................و 

ِّ

ِِّّ َْاااااُ ِّ  ي  ااااا ِّال  او
ِفِّ   ٍْ ااااا اِّاْ ح  ْقت ِ ااااا َ  ِّا 

ِّ ُِّاْساااات   ْ ِّ ْْ ِّ  اااا ْْ إِ ِّو  ْ اااا   ُِّاْساااات   ْ ِّو  ْْ ِّإِ

ِّ

ِِّّ ْ ُِّاْخت اااا   ْْ ِّو   ب ااااْواِّ   ااااْ ا  ُفِّن  ٍْ اااا ِّخ  ْ ح 

ِّ ااااا ِِّ َِ ُِّمْا ْ ااااا س ِّاْ   ااااا ِ  ِّ ِو   َ ااااا     ِّ ْْ ِّإ

ِّ

ِ اااا ِّ ُِّمنْج  َْاااا  
ثِ   ِّ ْْ ُم ُفِِّ نْاااا   ٍْ اااا اْ ح  ِّو 

ِّ ااااااْئِّ ِّاْنت    ِْ ِّإِ ُِّمَتِ اااااا س
اااااا ِّ   ئِاااااا س

ِّخِ

ِّ

ِِّّْْ اا  َ   ِّ
ْ اا س ِّ ْوِّو  ااْئِِّّبِِ ْ اا س ْ ُلااوِّا ش  ِّن 

ِّ ااا  ُِّ ِ غ  ْ ااا س ااا ِّبِو  ُفِّم  ٍْ ااا   ِّ ا    ٍ ااا   ِّ

ِّ

ااا ِّ ِّ  غ  ْْ ِّ  ْمااا سِِّمااا ِّب ْ ااا   ِس ااا    ِّ ة ْناا     ِّ

ِّ ااا ِّْ ِّل  ْوُ اااْو    َ ااا ِّاْ   َ يُِّلاااَ ِّبِ
ٍِ اِّاَ ااا  ٍ ااا   ِّ

ِّ

ِّب اااا ِّ ْشااااو  ْاُ ِّخ  اااا   يِّم 
ٍِ ااااَ ِّبِ َ اااا َُ   ِّ

ِّ ِّاْ   اا ِ  "وققلههف   َ اا     ِّ ْْ اا ُِّ"، وهـههاك روايههٌة أخههرى يف بعههض الـسههخ "إ   ِّ ْْ ِّاْ   اا ِ  إ  َ" ،
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 "َصَؾَح "، والؾغة إولك "َصُؾَح "، وُيؼال: "َصَؾَح "فقف أكثر مـ ضبط فُقؼال:  "صَؾح"والػعؾ 

 هل إكثر وإهفر، وهل لغة الؼرآن

ِّْْ﴿: -تعالك -يف ققلف  ِّآب  ئِِش ْْ ِِّم  َ     ِّ ْْ م  ِّ.[32]ا     ﴾و 

ِّ  غ  ِّ"وققلف:   ْْ ِّ  ْم سِِّم ِّب ْ    ِس    ِّ ة ْن   ِّ﴿: -عز وجؾ -إلك ققلفُيشقر  "   ا ِّ  ْنا   خ  ْ اِلِّم 

ِسِّ  ، ولؽـ ضرورة الشعر أدتف إلك أن يؼقل ذلؽ [23]طْ ﴾   

باا َِّ"ثههؿ كـتؼههؾ بعههد ذلههؽ إلههك البههاب السههابع مههـ أبههقاب هههذه إلػقههة الُؿباركههة، وهههق 

اِأِّاْ َتْ  ِْاِ ِّ  َ َ ُفِّبِة    َُ  مسائؾ:يف سبعة أبقات، فسر فقفا ثالث  -رحؿف اهلل-وعؼده ،ِّ"اْ ا

ف مـ   "   ْ ِِّّ"إولك: الُؿَعرِّ

 ، وهل: الؿعرفة، والزائدة، والؿقصقلة، "   ْ ِِّّ"والثاكقة: أكقاع 

 "   ْ ِِّّ"والؿسللة الثالثة: العؾؿ بالغؾبة مؿا فقف 

ف مـ  كؾفها  "   ْ ِِّّ"، فللحؼ بتعريػ، لؽـ مـ الهذي ُيعهرف مهـ "   ْ ِِّّ"فبدأ يف بقان الُؿَعرِّ

 أم الالم فؼط؟ فؼال:

اااابِّْ  ِّ ق  ِّ  ِوِّاَ ااا ُمِّخ  ْ  ِْااااا س اااْ ُفِّ     ِّ ِّْ

ِّ

بِِّّْ  َ ِّا اااانَ
ِْ َْاااا

ُِّ ااااْ ِّخِ َ ْخاااا     ِّ ب   َ اااان  ِّخ 

ِّ الزائهدة  "  ْ ِِّّ"الزائهدة فهذكر  "  ْ ِِّّ"، وههل "  ْ ِِّّ"ثؿ تؽؾؿ بعد ذلهؽ عؾهك كهقٍع مهـ أكهقاع 

 الالزمة، فؼال:

اااااا َ  ِ ِّ ااااااَِّ   ِّٓ ِ م  َُ ا ااااااْ ُِّ اااااا   ِّو   

ِّ

ِّاَ ااااااااِّ َْ اااااااا َُ ِّ  ْ ْا
ٍِ اَ اااااااا ِّو   ْ أ ِّ ِ ِّو 

ِّ َُِّ"وققلف:  ا    ُِّ ْ بعد داٍل ساكـة، وهذا مهـ حقهث الؾغهة يجهقز فقهف اإلد هام وههذا ههق  "و   

، "َوَقهْد ُتهَزادُ "، وتؼهقل يف اإلظفهار "وقتُّهزاد"إكثر، ويجهقز فقهف اإلظفهار، فتؼهقل يف اإلد هام 

 وكالهؿا جائٌز لغةً 

 :الزائدة يف ضرورة الشعر، فؼال "  ْ ِِّّ"ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك 

ِّ    ن ااااااا ِ ِّإْوب ااااااا ِِّ ااس ْٓغااااااا ِ   ِّو 

ِّ

َُْتِّاْ َساا ِيِّ اا اا ِّ   ِّا  ِّاْ اانَْ ت  طِْ اا   اِّو   ٍ اا   ِّ

ِّ َُْتِّاْ َس ِي"وققلف:  ِّا  ِّ   ِّاْ نَْ ت  طِْ     ، ُيشقر إلك ققل الشاعر:"و 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ن اااا  ُِّوُلوم  ْخاااا       ِّ ْْ اااا ِّ   ََ   ِّ ْاُتاااا   ِّا   

ِّ

ِِّّ ْْ اا َُْتِّ   اا اا ِّ   ِّا اانَْ تِّا  طِْ اا   ِّو    َْ اا     

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِو َْ   ِّ

ِّ

فصا ف هبذه الطريؼة، وابـ مالؽ يف هذه إلػقة لهؿ يهذكر إٓ بقًتها كهاماًل واحهًدا سهقليت يف 

 باب الؿػعقل لف، ولؿ يذكر  قره، وأهار إهارًة إلك بقتقـ:

َُْتِِّّ"اإلهارة إولك هـا يف هذا الباب يف ققل:  ا ا ِّ   ِّا  ِّاْ نَْ ت  طِْ    ُيريهد البقهت الهذي ،ِّ"و 

 ذكركاه، 

 يف حقـف،  -إن هام اهلل -خر أيًضا أهار إلقف إهارًة يف باب العطػ، سقليتوهـاك بقٌت آ

 الزائدة لـػس إصؾ، فؼال: "  ْ ِِّّ"ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك 

ااااا     َ ِّ
ِْ َْااااا ااااااُلِّإْ ااااا  ِمِّ     ب    ِّو 

ِّ

ُِّنِقاااا  ِِّّ ُْ نْاااا   ِّ  ْ اااا  ااااْ ِّ   اااا ِّ   ِّم  َِ اااا َْ   ِ ِّ

ِّ ِِّْ ااااا   َ اْ ننْ  ِّو 
ِْ ااااا ِا اْ ح  ْغاااااِ ِّو     ْ   ِّ

ِّ

ِِّّ َ ِّ ُ ْ ٍِ ااااااااا ِِّْخ   ََ ُِِّْتاااااااااا ُخاااااااااا ٍْ ِّاِّو   

ِّ ُِِّّْ"وققلف: ُخ ٍْ اِّو     َ ِّ ُ َِْ وذكهر ذا "مؿا ُكؼد عؾك ابهـ مالهؽ، وكهان إفضهؾ أن يؼهقل:  "و 

معـك ذلؽ أكهف إصهؾ فقهف أن ُيهذكر، وإذا  "وحذفف"، والػرم بقـفؿا أكف إذا قال: "وتركف ِسقَّان

 ٓسؿ، ولقست مـ آسؿ، إكؿا تدخؾ عؾك ا "  ْ ِّ"فإصؾ فقف أن ُيضاف، و "وتركف"قال 

 ، فؼال:"  ْ ِِّّ"ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ عؾك العؾؿ بالغؾبة مؿا فقف 

ِّْْ ااااااَِّبِ ْ       اااااا  َ     ِّ َُْ ااااااْ ِّا ِ اااااا ِّو   

ِّ

ِِّّْْ ق   ااا    ْ   ِّ ْ  ِّ َُ ْ اااُحْو ااا فِّ ْوِّم  ُِّمغ 

ِّ َِِّ  ْوُِّ ِغااااْ ِّ ُِّ ن اااا   ْ َِيِّإ ِّ ْ  ِّ ف  ٍْ اااا ِّو   

ِّ

ْفِِّّ ٍِ اا نْح  ااْ ِّ   اا ِّ    َ َْ ِِم اا ِّال 
خِ ِّ ْوِلااْئِّو 

ِّ  "  ْ ِِّّ"الُؿعِرفهة، وذكهر ِّ"  ْ ِِّّ": "  ْ ِِّّ"ِّا اكتفك كالمف عؾك هذا الباب، فذكر مهـ أكهقاعوهبذ

التههل بؿعـههك  "  ْ ِِّّ"الؿقصههقلة،  "  ْ ِِّّ"الزائههدة، وبؼههل مههـ أكقعفهها كههقٌع لههؿ يههذكره هـهها وهههل 

يف  "با َِّإتاَ  ِّا َو او  "، وعذره يف ذلؽ واضح، وهق أكف ذكرها قبؾ قؾقؾ يف "الذي"

َُ ِ ِّْو ِِّّ"ققلف:  م  ِّو   ْ ُِّ س  ِويِّم  ِّ ِّو  ْْ ِّ،ِّ"م 

كحـ هـا اكتفقـا مهـ اثـهل عشهر ومائهة بقهت، وجهرت عهادة حػهاظ إلػقهة عؾهك تعشهقرها 

أعشههاًرا، عؾههك تؼسههقؿفا أعشههاًرا، فالُعشههر إول يـتفههل عـههدهؿ هبههذا البقههت، ٕهنههؿ ُيؼسههؿقهنا 

ق اإلفرادية، أي إحؽام التهل بحس  الؿعاين، فبآكتفام مـ هذا الباب كـتفل مـ أحؽام الـح
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 تتخذها الؽؾؿة وهل ُمػردة قبؾ أن تدخؾ يف جؿؾة، 

التؼؾقديهة،  وفقهف يبهدأ الؽهالم عؾهك إحؽهام الـحقيهة،ِّ"با َِّآبتا ا "الباب التالل هق 

وهل إحؽام التل تتخذها الؽؾؿة بعدما تدخؾ يف جؿؾة إما اسؿقة، وإما فعؾقة، وقهد بهدأ ابهـ 

ك إحؽام الـحقية يف الجؿؾة آسؿقة، ثؿ سهقتؽؾؿ عؾهك إحؽهام الـحقيهة مالؽ بالؽالم عؾ

باا َِّ"يف الجؿؾههة الػعؾقههة، ففههذا هههق البههاب الثههامـ مههـ أبههقاب هههذه إلػقههة الؿباركههة، وهههق 

 يف ثالثقـ بقًتا، ذكر فقف تسع مسائؾ: -رحؿف اهلل تعالك -، وقد عؼده ابـ مالؽ"آبت ا 

 إولك: تعريػ الُؿبتدأ

 ثاكقة: كقع الؿُبتدأوال

 والثالثة: قاطع الُؿبتدأ،

 والرابعة: تعريػ الخرب

 والخامسة: أكقاع الخرب

 والسادسة: آبتدام بـؽرة

 السابعة: تلخقر الخرب، وتؼديؿف 

 الثامـة: حذف الؿبتدأ والخرب 

 التاسعة: اإلخبار بلكثر مـ خرب

 :  -رحؿف اهلل -فبدأ بالؽالم عؾك تعريػ الؿبتدأ فؼال

ِّ    ااااااا ِّْمُِّ َِا  ااااااا  ِّو    ْاااااااا   ِّْ ت ااااااا   ِّ  

ِّ

اِِّّْ  ٍ ِّاْ ت اااا ِْ اااا ِّم  َِا  اااا    ِّ ْااااا     ِّ ُِّ ْ اااا   ْْ ِّإِ

ِّ  ثؿ بقَّـ كقعل الؿبتدأ فؼال:

اْ َثاااااااااااااااا نِ  ُِّمْ ت اااااااااااااااا   ِّو  ِّو   َو  

ِّ

ِِِّّْ ا  َ ِّ اااااا اس اااااا ِّ  ت 
ِّااْلن اااااا ِّخِ ِّخ  ِ اااااا  

ِّ ااااْ ِّ ِّا نَْ ااااُ ِّو    ِ ااااْتِّو    ْتااااتِْ ش  مس ِّو 

ِّ

ااااِّ ِّ وُ ااااوِّا َ      
اااا ئِ ْحااااُوِّخ  ِّْ ِّا ُجااااْوُ ِّن 

ِّ ْ ااااُ ِّ    اااا ِّْ اِّاْ و   َ اِّو  ُِّمْ ت اااا   ِْ اْ َثاااا  ِّو 

ِّ

ِّطِْ قااَِّاْتاات ق  ِِّّْ
َِ ا ْخاا  

َِ أِّا اا ِِّتااو 
ِّخِ ْْ ِّإِ

ِّ  ثؿ بقـ رافع الؿبتدأ، ورافع الخرب، فؼال:
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ُ ااااااااااواُِّمْ ت اااااااااا   ِّب ْٓبت ااااااااااِ ا خ  ا  ِّو 

ِّ

ْ ت اااااا   ِّ َُ ِّ    اااااا سِّبْ   ـُ ْخاااااا ِّا  ا    ٍ اااااا   ِّ

ِّ  ثؿ عّرف الخرب، فؼال:

اْ خ   اااااُ ِّاْ ُجاااااْ  ِّا ِّْ ااااا   ِّْو 
ِّاْ    ئِ ْن

اااااتِ َُِّ

ِّ

اااااا ِم   ِِّّْ يِّ  
َِ اااااا  إ ا  ِّو  اااااا ِّْب اااااا ن   ِّ

ِّ  ثؿ بّقـ أكقاع الخرب، فؼال:

ِّْْ اااااا   َْ  ُِّل
ااااااة ِ ا   ِّو 

ااااااة ِ اخِّا   َ ُمْ اااااا   ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ْ ِّ  اااا َْق  يِِّتاااا
ٍِ ْ ن اااا ِّاَ اااا اااا خِّم  ِّ   ِوا 

ِّ ااااا  ْ ن ااااا ِّاْ ت    ِّإَاااااا ُ ِّم  ْْ ُاااااا   ِّ ْْ إِ ِّو 

ِّ

اااا ِّ ْساااا ِ ِّو      نُْ ِقاااا ِّاُِّْ   اااا ِّ   ِّبِش 

ِّ ِّْْ إِ ِّو  ااااااا ِا   ِّاْ ج  ِماااااااُ ِّخ  َُ ْ ااااااا   َُ اْ  ِّو 

ِّ

ِِّّّْ َْ سُِّمْساااات اِ
َِ اااا وِّغ  َُ ِّ ْشااااو  ِّخ  َْ ُِّاْ اااات 

ِّ اااااا  ِّ َْااااااَُِّّ   ااااااَِّ   ق  ُِّمْ    ُْ ْناااااا ِّو   ْب ِ  

ِّ

َ ااااا  ِِّّ ُُِّْمح  ْ ن ااااا ُ ِّ  ااااا ِّم  َْت  ااااا ِّ  ااااا ِّم 

 ثؿ تؽؾؿ عؾك اإلخبار بشبف الجؿؾة هؾ يؼع أم ٓ يؼع؟ فؼال:ِّ

ااااْ ِفِّ ِّ ْوِّبِح 
اِّبِظ ااااْ فس اااا ِِّّّو   ْ   ااااُ و  ِّل 

ِّ

ِّ  ِوِّاْتااااات ق  ِِّّْ ْس
ااااا ئِ ْ ن ااااا ِّ   ِّم   ْ ااااا ِوْا ِّن 

ِّ  ثؿ تؽؾؿ عؾك اإلخبار باسؿ الزمان، فؼال:

ا ِّ    ااااا  
ْس ااااا  م    ِّ ُْ ِّاْتااااا ُْ ُااااااْو ٓ ِّا  ِّو 

ِّ

اِّ   ِ  ْ
ااااااة  ُِّاِ ااااااْ ِّخ  ْْ إِ ِّو 

ُِّلَثاااااا س ْْ اااااا   ِّ

 ثؿ تؽؾؿ عؾك حؽؿ آبتدام بالـؽرة، أي وققع الؿبتدأ كؽرة، فؼال:ِّ

ٓ ِّا ُجااااااااْوُ ِّآْبتِاااااااا  ِّ ِّاِّبِاااااااا ْ نَاِ   ِّْو 

ِّ

اااا   ِِّّْ
َِ ِّن  ْااااا س   ِّ ِ نْاااا   ُِّ ِ ااااْ ِّ   ْْ اااا ِّ  اااا ِّم 

ِّ ِّ  ن اااا  اااا ِِّ ااا ٌّ  َ ِّخ  ْْ َُْا ااا
ِّخِ ت اااا خ اااْ ِّخ  م  ِّو 

ِّ

ن  ِّ اِمِِّ نْاااااا   ِّاْ اِاااااا    ْ ِِّماااااا ُلاااااا   ا  ِّو 

ِّ ااااْ ِّ  َ ِّو    َْاااا   َْاااا ِّ   اااا ِّاْ خ 
ِّخِ اْل  اااا   ا  ِّو 

ِّ

ااااْ ِِّّ ُِّاق  ْْ اااا ِّ  اااا َُق ْتِّم  ْ اااا ِّو  ُْ ااااِ ْا ِّا  ِّبِاااا  

ِّ ُِّ ِ ْ ِّ"وققلف:   ْْ ُِّاِ اْ ِّ" رواية ويف،ِّ"م  ِّ   ْْ ُِّ ِ اْ ِّ"، أي آبتهدام بهالـؽرة، "م  ِّ  ا ْْ ا ِّ  ا أي  "م 

 كؽرة، 

ُِِّّْ"وققلف:  ِ ْا ِّا  َ  ِّبِ    ، ولؽـف وقػ عؾك عؿؾ لؾؼافقة،"وعؿُؾ بٍر يزيـ"، أي "و   

 ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك تلخقر الخرب وتؼديؿف: جقاًزا، ووجقًبا، فؼال:

ُِّ اااؤ ْْ ااا ِّإ ْ   ااا ِاِّ  
ْٕ ْ اااُ ِّخِ اوا    َِّ

ِّ

اِّ ا  اااااا   ِّٓ ِّغ  َْ ِّإِ  ْ اِّاْ َتْقااااااِ ْا ااااااَوُ و  ل  ِّو 

ِّ ِِّْ ِّا ْساااات ِوأِّاْ ُجااااْ  آ  ْ َْ ُِِّْ اااا ِّخ  ْمن ْ اااا

ِّ

ِِِّّْ َ اااااا  ْ ِّب  م 
َِ اااااا  اخِّ   ُنْااااااا   ااااااَِّو  ُِّ ْ خ 

ِّ ا ِّاْ خ   اااا    ْ اااا  اااا ِّاْ ِ ْ ااااُ ِّ   اِّم   َ اِّإ  ٍ اااا   ِّ

ِّ

اِّ ِ اااااا   ُِّمنْح  ُْ  ُ  َ ِّاْتااااااتِ   ِّ  ْوُِّ ِ اااااا  

ِّ



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 30

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

يِّٓ مِِّ
ٍِ اخِّ ِااااا ُِّمْسااااان     ْ ااااا  اِّ  ْوِّ   ِّاْبتِااااا  

ِّ

اِّ ِّ ِااا ُِّمنِْجااا   ْْ ااا  َ ِّ  ْوِّٓ ِ مِّاْ َ اااْ ِاِّ  

ِّ ااا ِّْ ط  ِّو  ِااا ِّو   ْ ااا ْام 
َِ ْحاااُوِِّ نْاااِ يِّ ن  ِّو 

ِّ

ُمِّا خ   اااااااا ِِّّْ اااااااا ن ق    ِّ
ِْ ِّخَِاااااااا م  ُِّم تاااااااا  

ِّ ُِّ  َ ُِّمْغاااااا
ِْ َْاااااا     ِّ  َ اااااا  اِّ    َ اِّإِ  ٍ اااااا   ِّ

ِّ

ُِّم َِنااااااَُِّاْخ  اااااا ُِِّّ ُْ نْاااااا   ِّ
ِْ اااااا ِّبِاااااا ََ ِِّم

ِّ اِّا ْساااااات ْوِلُئِّا َتْ اااااا ا ا  َ اِّإِ  ٍ اااااا   ِّ

ِّ

اااااااة ِِّّ ا   ِّن ِ اااااااَ   ُْ ت ااااااا َْ  ِ   ِّ ْْ ااااااا ِّم   ْ ِّْا

ِّ ا ْمِّ  ب اااااا   اااااا   ْحُ ااااااْوِاِّ    َ ِّاْ  ِّو     ااااا  

ِّ

اِّ ااااااا    َ ااااااا ِّ  ن ااااااا ِّإَِّٓا    ااااااا ُعِّ  ْ   َ   ِّ

ِّ  ، وققلف:-صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ

ُِّ  َ ُِّمْغاااااا
ِْ َْاااااا     ِّ  َ اااااا  اِّ    َ اِّإِ  ٍ اااااا   ِّ

ِّ

ُِّم َِنااااااَُِّاْخ  اااااا ُِِّّ ُْ نْاااااا   ِّ
ِْ اااااا ِّبِاااااا ََ ِِّم

ِّ بسهب  تشهتت ضهؿائره، وصهعقبة ففؿهف، مهع أن هذا البقت مهـ أبقهات إلػقهة الُؿعّؼهدة، 

أي يتصؾ بالؿبتدأ ضؿقٌر يعقد إلهك ههلٍم "الؿراد بف ُيعرب عـف الـحقيقن بعبارة سفؾة فقؼقلقن: 

 فؼال:  "الؽافقة الشافقة"، وقد عّبر بـ مالٍؽ كػسف عـد ذلؽ بعبارٍة سفؾة يف "يف الخرب

 ، "وإن يعد لخربٍ ضؿقر مـ مبتدأ يقج  لف التلخقر"

وقد أصهؾح بعضهفؿ ههذا البقهت واختصهر معهف البقهت الهذي بعهده، يعـهل اختصهر بقتهقـ، 

 وأصؾح هذا التعؼقد يف بقٍت واحد فؼال:

ُِّ  َ ُِّمْغاااااا
ِْ َْاااااا     ِّ  َ اااااا  اِّ    َ اِّإِ  ٍ اااااا   ِّ

ِّ

ُِّم َِنااااااَُِّاْخ  اااااا ُِِّّ ُْ نْاااااا   ِّ
ِْ اااااا ِّبِاااااا ََ ِِّم

ِّ اِّ": -رحؿف اهلل -وققل ابـ مالؽ ْمِّ  ب ا   ا   ْحُ اْوِاِّ    َ ِّاْ  اذا ُيريهد بالؿحصهقر؟ مه ،"و     ا  

ففهق  "خهرب الؿحصهقر"الؿبتدأ أم الخرب؟ خرب الؿحصقر يف الؿبتدأ، ُيريد الؿبتدأ، يؼهقل لهؽ 

 فالخرب،  "الؿحصقر"، وأما "وهق الؿحصقر فقف"الؿبتدأ، ُيريد الؿبتدأ، 

َ  ِّ  ن  ِّ"، محؿد "ما محؿٌد إٓ قائًؿا"قؾـا:  اِّ   ْمِّ  ب    ْحُ ْوِاِّ      َ ِّاْ  اِّو           َ  ،"إَِّٓا     ُعِّ  ْ 

 ، أيـ الؿحصقر؟ -عؾقف الصالة والسالم -ما لـا إٓ إتباع أحؿًدا، ما لـا إٓ إتباع الـبل

، "آتبههاع"أيههـ الؿحصههقر، والؿحصههقر بههف، الؿحصههقر فقههف  "مهها لـهها إٓ إتبههاع الـبههل"

 ، "الذي لـا"والؿحصقر 

فاإلتباع ههذا مبتهدأ ههق محصهقر  "ا إٓ اتباعفما لـ"مبتدأ ، كؼقل:  اتباع، إًذا فنتباع أحؿًدا
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 "الهذي لـها"، "الهذي لـها"أو محصقٌر فقف؟ محصقٌر فقهف، مها الشهلم الهذي حصهرتف باإلتبهاع، 

 هق الؿحصقر فقف،  "واإلتباع"محصقر، 

ِِّّ"فابـ مالهؽ سهؿك الؿحصهقر، سهؿك آتبهاع محصهقًرا أم محصهقًرا فقهف؟ قهال:  و     ا  

ْمِّ  ِّ اا   ْحُ ااْوِاِّ    َ ااْ  سههؿاه الؿحصههقر، مههع أن الؿبتههدأ حقـئههذ محصههقٌر أم محصههقٌر فقههف؟ ِّ"ب اا  

 محصقٌر فقف

هههذا مصههطؾٌح مسههتؿٌر ٓبههـ مالههؽ يف ألػقتههف، ويف كتبههف إخههرى، يسههؿل الؿحصههقر فقههف 

محصقًرا، وُيسؿقف ُمـحصًرا، مع إكف ُمـَحَصٌر فقف، هذا مـ الُؿصهطؾحات التهل اخهتص هبها ابهـ 

 مالؽ، 

أللػقة يظفر لف أن ابـ مالؽ قصدها باإلطالم، وأكف ُيسهؿل الُؿتتبع ل أن"وذكر الشاطبل: 

، فهتؾخص أَخر  التسفقؾ،، وهل عادتف أيًضا يف كتابف "الؿحصقر فقف محصقًرا، أو ُمـَْحِصًرا

 أن هذا آصطالح لف خالػ فقف اصطالح  قره مـ أهؾ الـحق والبقان، 

، "قكف محصقًرا فقف، وٓ وجف لؿخهالػتفؿوالـُحاة جؿقعفؿ إكؿا ُيسؿ"وقال بـ حؿدون: 

فالصههقاب التعبقههر بؿهها عههربوا بههف، وٓ ُيؼههال بؿثههؾ هههذا اصههطالٌح وٓ ُمشههاحة فقههف، ٕن هههذا 

 استعصك عـ الَؿْعـَك.

هق محصقر أو محصقر فقف ما تؼؾ عؾك كقػل، آصطالح خاص بل، ههذا ُمـطبهٌؼ عؾهك 

 ذا الؿعـك.الؿعاين، ٓ بد أن يؽقن الُؿصطؾح مـطبًؼا عؾك ه

ا"وبعضفؿ أصؾح هذا البقت فؼال:  ْمِّ  ب ا   ْحُ ْوِاِّ      َ ِّاْ  ا خ      لؽهـ إمهر متؽهرر كهؾ ِّ"و 

 إلػقة مؾتزم هبذا آصطالح.

 ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ عؾك حذف الؿبتدأ، والخرب جقاًزا ووجقًبا، فؼال:

اااا   َ   ِّ   
اااا ئِ ِّل  ُْ اااا اااا ُِّاْ    ااااٍُفِّم  ِّو   

ِّ

ِِّّْْ اااا ِّم  ِّب ْ اااا   ْااااا   ُقااااْوُ ِّ     ِّ  َ  ُ ِِّ نْاااا  

ِّ نِااْ ِّ  َ ُِّ ااْ ِّ ْااا     ِّ َْاا     ِّ َِ ا ااو  اا ِّل 
خِ ِّو 

ِّ

ُِّ ااااا ِْفِِّّ َْ ِّإِ ُْ نْااااا   ِّ ِّاْتاااااُتْ نِ   ْاااااا   ِّخ   

ِّ ُفِّاْ خ   ااا ِّْ ٍْ ااا ِّ  اااْوٓ ِّال   ِ  اااَِّ   ب ْ ااا   ِّو 

ِّ

اِّاْتااات ق  ِِّّْ  َ ِّ ْس َْ ااا
َِ
ِّا   َ ااا ااا ِّن 

خِ ِّو   ْ اااْت   ِّ

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِـّْ ااااا ِّم  ْ ُشاااااْوم  ََن اااااْ ِّم    ِّ اوس ِّو  ب ْ ااااا   ِّو 

ِّ

ِّو ِِّّ ـس
اااا نِ   ِّ ْثااااِ ُِّ اااا ن

َِ ِـّْ   اااان  اااا ِّ   ِّم 

ِّ ا ِّ    اااااا   ُْ ُاااااااْو ِّٓ ِّا 
اااااا  س   ِّ ْ اااااا   ِّو   

ِّ

اِّ   
َِ ااااْ ُِّ ْغاااا يِّ    ااااُ ُ ِّ  

ٍِ ِّاَ اااا ِْ اااا   ِّ

ِّ ِّّْ ااااا َْ َِّو      ُِّمِسااااا ْ ااااا   ِّاْ      
اااااْ بِ ِّ  غ 

ِّ

ِِّّْْ ااااَِّبِاااا ْ ِحا  نُْوط  ِّم  َْ اااا ْ ََِناااا ِّاْ ح    ِّ

ِّ  ثؿ ختؿ الباب بالؽالم عؾك اإلخبار بلكثر مـ خرب، فؼال: 

ِّ ِْ َْ ن  َْ او   ْ   ااااااااُ واِّبِاااااااا  ْ ث   
ِّ  ْوِّبِااااااااة 

ِّ

اِّ ُِّ اااا     اأ  اااا   ِّت  ْْ ُشاااا   ِّ
اِ اااا س ِّو  ْْ اااا   ِّ

ا "ثؿ كـتؼؾ إلك الباب التاسع مهـ أبهقاب ههذه إلػقهة، وههق ِّ اُ ش  و  ا ِّْو      ، وقهد "با َِّ  

 يف خؿسة عشر بقًتا، وذكر فقف ست مسائؾ: -رحؿف اهلل تعالك -عِؼده

 إولك: عؿؾ كان وأخقا ا 

 لفاالثاكقة: ألػاظفا، وهروط إعؿا

 الثالثة: حؽؿ تقسط الخرب، وتؼدمف

 الرابعة: ُكؼصاهنا، وتؿامفا

 الخامسة: مجلم معؿقل الخرب بعدها

 السادسة: خصائص كان

 يف عؿؾ كان وأخقا ا، يعـل يف بقان هذا العؿؾ:  -رحؿف اهلل تعالك -فؼال

اْ خ   ااا ِّْ َِّو   َ اِّاْتااا ْ ت ااا   َُ ِّاْ   ْ ااا    ِّ ـُ ااا ْ خ    ِّ

ِّ

ِِّّ َ ااااااا ِّت   ْ ااااااا  ا    ُِّْ نِْ ااااااُ  ااااااا ِّْ    َ اخُِّ    ِّ

ِّ  ، ويف بعض الشروح، ُيؾغزون عـ هذا البقت، حتك قال كاظٌؿ:-رضل اهلل عـف وأرضاه

ََ ناِاااااااا  ََااااااااااا  ِّا ج  ِ ْ ااااا ِّ   ِائاااااَِّ   ِّا 

ِّ

اااا نِ ِّ    َ ِّا  ِْ اااااا اااا ِّ  ْ س 
اااا  ِاخ ِّخِ ت  ِّو 

ِّ ِّخ  ِ اااا خِّ ْ ااا  
ِّخِ ااااااااا    ِّل 

َْااا س ِّب  ِّيفِّ  ي 

ِّ

ِّب ْ اااا ِِِّّ ْْ ُ ِِّماااا ْ تااااااااااا    َُ ا  ْ ُ ااااوٓ ِّو  ِِّ ِّم 

ِّ الػعؾ صار ههق الػاعهؾ، والؿبتهدأ مهـ بعهف مػعهقل بهف،  "يف َأيِّ َبْقٍت َجههههههاَم فِْعٌؾ َفاِعهالً "

اِّ"والؿبتدأ ترى مػعقٌل بف، ُيؾغزون هبذا البقت، ٕكف قال:  ْ ت    َُ ِّاْ   ْ    ِّ ـُ ْ خ    "ِِّّ

 مػعقٌل بفوا َ ت   ِّالػاعؾ، و  ْ ِّفعٌؾ مضارع، خت خـ ِّ

 الُؿجق : فلجابف
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّ اشاااااا ِّا ح اااااا ِّا شَاااااا مِّا سااااااَ 

ِّ

ِّ بقااااااااا  ِّاَِّ    ااااااااا َِّ   ااااااااا ِّ

ِّ اِّيفِّا خ  اااا ِّباااا ا ِّ ماااا ا ِّ  اااا خ

ِّ

ِّيفِّ و ااااااِّْ  خااااااـِّ اااااا ِّْا َ تاااااا اِّ

 ثؿ بعد ذلؽ ذكر ألػاظ هذا الباب، يعـل كان وأخقا ا، وهروط إعؿالفا، فؼال:ِّ

ِّ  ْغاااح  ِّ  ْ ااا  ح  اااَ ِّب ااا      ِّ  ْ ااا  ا    ِّ

ِّ

ِّب ِِّّ ا     ِّ َْت  ِّ  ااااا ااااا ا  اااا ِّو    ااااا   ْمس    ِ ِّ

ِّ ِّْْ ااااا يِّإ ْاب   
ٍِ مااااا اااااَ ِّو  اْن   تااااا  ِّو  ِّخ 

ِّ

ِِّّْْ اااااا ْ اااااا ِّ ْوِّ ِن ْ اااااا ُِّمْت     ِّن 
ِْ ِّ ِِ ااااااْ 

ِّ ااااا   َ َِّبِ ْساااااُ ْو   ِّم  ام   َ ِّ  ْ ااااا  ِمْثاااااُ ِّ   ِّو 

ِّ

اااَِّ  َ ْام 
َِ َِّ  َْ ُِّمِ ااا ْمااا   َُ ااا ِّ ْ ِبِّم 

اااة    ِّ

ِّ ااااا  ِّ
َِ
اااااْ ِّ     ِّ ُْ ااااا ِِّمْث   ِس ااااا  َْاااااُ ِّم  ال  ِّو 

ِّ

َِِِّّ ِّاْتااُتْ  ُْ ِِّمنْاا ِِ اا   َ َْااُ ِّاْ  ِّال   ْ اا    ِّ ْْ ِّ  ِّإِ

ِّ ُِِّّْ"وققلف:  ِِّمنْا ِِ   َ َُْ ِّاْ  ِّال   ْ    ِّ ْْ ، كؿها يحهذف القهام مهـ "الؿاضهل"حهذف القهام مهـ ِّ"إِ

 ، وقؾـا هذا جائز لضرورة الشعر"الثاين"

، "با َِّ ا ِّْو  وا شا "ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾهك حؽهؿ تقسهط الخهرب يف ههذا البهاب، يف 

 فؼال:

ِّاْ خ   ااااا ِّْ اااااب  تن ااااا ِّ  و  َْ ش 
َِ
ااااا ِّل 

خِ ِّو 

ِّ

ُ ااااااِّ ظ اااااا ِّْ  ِلااااااْ ِّو    ِّ ام   َ ِّ ُْ ااااااْ ق  ِّت  ٌّ ِّ

ِّ ِّْْ َ ااااا
ااااا ِّاْ نَ خِ ِّ    ااااا سِّم  ُْ اااااْ  ِّت  ا    ٍ ااااا   ِّ

ِّ

ِِّّْْ َ اااااا
ِ    ِّ ِّٓ ْتُ ااااااَوأخ اااااا ِّم  ِجاااااا  ِّبِش  ِّخ 

ِّ ِّاْ اااُ ِ   َْت  ِّ    ااا سِّ  ااا ِْ اااْ  ِّت  ـُ نْااا م  ِّو 

ِّ

ْات ِ اااااا ِّ ِّا  ـس ْخاااااا اااااا ِّبِ   ِّم  اااااا مس  َ وِّ   َُ ِّو 

ًٓ كاقصهة، ِّ ًٓ ثؿ تؽؾؿ بعد ذلهؽ عؾهك كؼصهاهنا، وتؿامفها، أي مجقئفها أفعها ومجقئفها أفعها

 تامة، فؼال: 

ِّيف َُ اْ ااااانَْق ِّو   َ ااااا ِ  اُ ِّن  ااااا ِِّتاااااو  م  ِّو 

ِّ

اااااَُِّ ِ ااااا ِّ  َ
ائِ  َ ِّ ا     ِّ َْت  ِّ  ااااا تِااااا    ِّخ 

ثهؿ تؽؾهؿ عؾهك مجهلم معؿههقل خربهها بعهدها، معؿهقل الخههرب، أي مها يعؿهؾ فقهف الخههرب، ِّ

، كؿـصقب الخرب، أو مرفقع الخرب، أو الجار والؿجرور، وكحق ذلؽ، هؾ يتؼهدم عؾهك الخهرب

 ويليت مباهرًة بعد كان وأخقا ا، أم ٓ؟ فؼال:

ِّا خ   اااا ِّْ ااااو   َُ  ْ ِّم  ِ اااا ِّا    ِماااا   ٓ ِّا  ِّو 

ِّ

اااا ِِّّّ ِّل  ااااْ ف  اااا ِّ  ْوِّ   ْ خااااَِّ     اِّ    َ ِّإِ َٓ ِّإِ

ِّ ااـ ِّو    ْْ َِّاْنااِوِّإ  َ ِّاْتاا
ِْ ِّاْ  ااة    َ ُمْغاا ِّو 

ِّ

ِـِّّْ ِّاْمت ن ااااا ُْ َنااااا   ِّ  ْ ااااا ِّاْتااااات     ِّم  ُْ ُِّماااااْوِم

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِِِّّْ"وققلف: ِّاْ  ة    َ ُمْغ ِِّْ" يف كثقٍر مـ الـسخ تليتِّ"و  ِّاْ  ا     َ ُمْغ أي بتخػقهػ الفؿهزة  "و 

 "ههلنٍ "الساكـة، والفؿزة الساكـة، يجقز يف الؾغة كخػقػفا ُمطؾًؼها، سهقاٌم أكاكهت بعهد فهتح كههه 

، أو "ذيهٍ  "و "ذئهٍ  "، و"بقهرٍ "و "بئهرٍ "، أو كاكت بعد كسٍر كهه "كاسٍ "و "كلسٍ "، و"هانٍ "و

شهفقرتان لؾعهرب، وعؾهك ذلهؽ لهؽ أن تؼهرأ البقهت بتحؼقهؼ م "سهقلٍ "و "سملٍ "بعد ضؿ كهه 

الفؿزة، وهذا ههق الهذي يظفهر، وإن قهرأه قهارئ بتخػقهػ الفؿهزة فنكهف ٓ بهلس بهذلؽ عهدا مها 

 يظفر.

 ثؿ بعد ذلؽ بدأ بالؽالم عؾك خصائص كان أم الباب، بدأ بالؽالم عؾك زياد ا، فؼال:

  

ااا   َ   ِّ ْ اااوس ااا ِّ  
ِّخِ  ْ ااا    ِّ َُ ا اااْ ُِّ ااا   ِّو   

ِّ

ااااا ِّ اااااَ م     ق  ااااا ِّ   ِّم   ْ ِِّ ْ ااااا ََ ااااا     ِّ  ِّْ

ِّ َُِّ"ولؽ أن تؼقل:  ا تن   َُِِّّ"،ِّ وِّ"و    ا    ُِّ ْ وذكركا ذلؽ مهـ قبهؾ، ومهـ خصهائص كهان  ،"و   

ِّأيًضا حذففا مع اسؿفا، وبؼام خربها، ويف ذلؽ يؼقل بـ مالؽ:

ِّاْ خ   ااااااا   ْ ُاْ ُقاااااااْو ش  ِّو  ُخْون 
ٍِ ا ْحااااااا ِّو 

ِّ

اِّاْ اااااِّ  َ ِّ اخ َْااااا  
ثِ ِّو   اااااْوِّ   ْْ ِّإِ ب ْ ااااا   ِّت ش  ِّْو 

 ومـ خصائص كان حذففا وحدها، وبؼام اسؿفا وخربها، ويف ذلؽ يؼقل: ِّ

اا ِّاْاُ اِااْئِّ نْش  اا ِّ   ْ ااِوْااُلِّم    ِّ ْْ   ِّ ب ْ اا   ِّو 

ِّ

ِِّّ َْ اااا ْ ت  ِ اِّخ  ِّب اااا و ْثااااِ ِّ  َماااا ِّ  ْناااا   َِ   ِّ

 ومـ خصائصفا حذف كقهنا، ويف ذلؽ يؼقل: ِّ

اااااِ مِّْ ُِّمنْج   ْ ااااا  ِّ ِا  ااااا ِاعس ُِّمغ  ْْ ِمااااا ِّو 

ِّ

ِِّّ ْ ُفُِّنااْو  ٍ اا ِّاْ ُتااِ مُِِّّْ ُحاا ِّم  ف  ٍْ اا   ِّ ْمااو  ِّو 

ِّ ِّ"ثؿ بعد ذلؽ يـتؼهؾ إلهك البهاب العاههر، وههق  َْت  اا َ ش  ِ ِّبِ     َُ ِّاْ اا ْْ إِ ِّو     ٓ ٓ ِّو  ا ِّو  ،ِّ"با َِّم 

 "البهام"، ودخهقل "لهقس"عؿهؾ  "ما الحجازية"ويعؼد الباب يف ستة أبقات، يذكر فقفا إعؿال 

 ، "لقس"إعؿال  "إن"، و"ٓت"و "ٓ"، وإعؿال "ما"و "لقس"يف خرب 

 :"لقس"عؿؾ  "ما الحجازية"فقؼقل يف إعؿال 

ِّْْ ِّإِ  ْ ْو َُ ااا ِّ اااْ ِّم    َِ  ْ ُِّ َْت  ِّ  ااا ااا     َ ِّإِْ 

ِّ

ِِّّْْ ُِّ  ِاااا َْاااائس
ِ  ْ اااا ِّاْ نَْ اااا ِّو    ِّب ق  ـ  اااا ِّم 

ِّ ااا   َ   ِّ
اااْ فس ِّ ْوِّ   ااا   اااْ ِفِّل    ِّ  ْ اااْ  ت  ِّو 

ِّ

اااا ِّ  َ ِّاْ ُ    اااا    َواااا ِّ  ل 
ْ نِ ِّم  ِّبِاااا ِّ  ْناااا  

ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّ  ِّ ْْ ِّبِ اِااااا
ْ ُ اااااْوفس ِّم  ـ  ْخااااا ا  ِّْوِّبِ  اااااْ ِّو 

ِّ

ا ِّ َْاَُِّّ   ْمِّ   َ  ِّاْ    ِّبِ َس نُْ ْو ِّب ْ ِ ِّم  ْْ ِِّم

ِّ  ، ويؼقل:"ما"، وخرب "لقس"يف خرب  "البام"ثؿ يذكر دخقل 

اااَ ِّاْ   ااا ِّاْ خ   ااا ِّْ ِّل  َْت  ااا ِّو   ااا ِّم  ِّوب ْ ااا  

ِّ

اااا ِّاجاااا ِّ   ِّ  ْ اااا  ْ اااا ِّ   ااااْ ِِّّٓون  ب   ِّو 

ِّ  ، فقؼقل:"لقس"إعؿال  "إن"، و"ٓت"و "ٓ"ثؿ يتؽؾؿ عؾك إعؿال 

ِّٓيفِّ َْت  اااااا     ِّ ْْ اااااا   
َِ اِ ِّ ْ  ِّا نَاِاااااا  

ِّ

ِِّّ اااااا    َ اِّا     َ ِّ ْْ إِ ِّو     ٓ ِ اااااا ِّ ااااااْ ِّ   ِّو   

ِّ ااْ ِّ  َ   ِّ ْس َْ أِِّ اا اا ِِّتااو 
ِّخِ اا ِّ ِاا     م  ِّو 

ِّ

ا ِّ ْااُتِّ   اْ    ا ِّو  ِّخ    ـِ َِيِّاْ َ ْخ فِّ ٍْ ِّو   

ِّ ق ابا "ثؿ يـتؼؾ إلك الباب الحادي عشهر، وههق  َُ ويعؼهده لـها يف عشهرة ،ِّ"با َِّ خ ا  ِّا 

 لـا يف هذه إبقات أربع مسائؾ: أبقات، ويذكر 

 ، "أل"إولك: عؿؾ أفعال الُؿؼاربة، وألػاظفا، واقرتان خربها بهه 

 الثاكقة: تصُرففا.

 الثالثة: ُكؼصاهنا، وتؿامفا.

 الرابعة: فتح السقـ، وكسرها مـ أتقت.

، "أن"فقؼقل يف بقان عؿؾ أفعهال الؿؼاربهة، وألػهاظ أفعهال الؿؼاربهة، واقهرتان خربهها بههه 

 قال: 

ْاِّ ااااا   ِّن  ْْ ااااا ِّ اِااااا س  ِّو     َ ااااا    ِّ  ْ ااااا  ا    ِّ

ِّ

ِّ    ااااااا ِِِّّّْ ِْ ْا  ٍ ِّ ِشااااااا ااااااا ِاعس َْاااااااُ ُِّمغ  ِّال 

ِِّّ ااااااا  س    ِّ ِّب ْ ااااااا   ْْ   ِّ
ِْ ِّبِاااااااُ و ُْ ْوُنااااااا ِّو   

ِّ

اااااا ِّ ُِّ اِس 
ِْ َْاااااا

ِّإ ْمااااااُ ِّخِ  َ اااااا  ِّو    ااااااْ ا  ِّن 

ِّ ُِّلِ اااااا  ِّ ْْ أِّو  اِاااااا اااااا   اااااا ِّ   ِّو     س 

ِّ

ُِّمَتِ اااااااا  ِِّّ ْْ ااااااااَِّبِااااااااة   َ ْت اااااااا ِّ   ِّ    ُ م 

ِِّّ ُماااااواِّاْ   ِّ أو   ْ    ااااا     ِّ ِِّمْثااااا   ْْ   ِّ  ْ ِّْو  ااااا

ِّ

اِّ اااااااُ ا  ِّن  ْْ ااااااا ِّ   ِّاْنتِ   ااااااا   ِّ  ْو   ب ْ ااااااا   ِّو 

ِِّّ ِّ  َ ااااااا     ِّ  َ ااااااا ِّيفِّإ     َ ااااااا  ِمْثاااااااُ ِّ   ِّو 

ِّ

ل   اااا ِّ ااااُ وعِّو  َِيِّاْ  ن ِّ ـْ اااا ِّم  ْْ ااااْ ُ ِّ   ِّ ِوِّ  

ِِّّ ِّ ْْ ِ اااااا ط  ِّا ْحااااااُ وِّو  ُْ
ااااااة ِّاْ َساااااا ئِ ة ْن     ِّ

ِّ

ِِّّ ْْ ِ اااااا ُ ِّو    ٍْ اااااا ْ ااااااُ ِّو      اِّل     ٍ اااااا   ِّ

ِِّّ  فقؼقل:ثؿ يتؽؾؿ عؾك تصرففا، 

اااااااا   َِّٕ ْو   ااااااا ِا   ُ واُِّمغ   َ اْتااااااات ْ  ِّو 

ِّ

واُِّمْوِ ااااااااا  ِّ َُ ا َْااااااااُ ِّو    ِّٓ ِّال   َ اااااااا  ِّو   

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 ًٓ ًٓ كاقصهة والهذي يهليت مـفها أفعها ثؿ يتؽؾؿ عـ كؼصاهنا وتؿامفا، والذي يهليت مـفها أفعها

 كامؾة، فقؼقل: 

ااااْ ِّ   ِّ اااا   ِّ  ْو    ْ ْو  اااا اااا ِّاْ    س    ِّ ِّب ْ اااا  

ِّ

ِِّّ ااا   ِّا ْ    ْْ
ِّاِلنخااا ِّبِاااة  َْ ااا ِ ُِّخِقاااْ ِِّّا  ْس ااا   َ ِّ ْْ ااا   ِّ

ِِّّ ا    َ ُِّمْغااااا ـْ ااااا ااااا ِّ  ْوِّاْاخ  س    ِّ ْْ  َ ااااا   ل  ِّو 

ِّ

اِّ َُ ِاااااا   ااااااْ ِّ اااااا ِّ   ش     ْ   ِّ  ْ اِّاْتاااااا  َ اااااا ِّإ ِّبِش 

وققلف  َبْعَد َعَسك اْخَؾْقَلَؼ َأْوَهَؽ َقْد،: يج  أن تسهؽـ الؽهاف مهـ أوههؽ، فتهليت كهاٌف ِِّّ

ؽبقههر: وهههق أن يههليت سههاكـة بعههدها قههاٌف مػتقحههة فقحههدث بقـفؿهها إد ههام، ويسههؿقكف اإلد ههام ال

-حرفان يؼع بقـفؿا اإلد ام، ويؽهقن إول متحرًكها وتسهؽـف مهـ أجهؾ اإلد هام، كهلن تؼهقل 

َْ خ ﴿ِّجعؾ بقـ أي كؾؿتقـ مثاًل، ها، ِّا َ ْ ُ ِّ   اْ ت      اهتعؾ تـتفهل بهالالم والهرأس ِّ[1]م اْ ﴾و 

ٓ )ا ت ْ ِّا ا    ِِّّبعدها هؿزة وصؾ تسؼط القصؾ، لؽ أن ُتسؽـ إول فتؼقل: تبدأ بالالم

 التاين ساكـة ما تليت، الالم يف الرأس ساكـة أريد متحركات.

ِـّْ﴿اتت س اِّبخ وُِّ  ا أ ِّطالٌب:  ُط ِ ِِّّْْو  ِّ.[72]ا توب  ِّ﴾     ُِّ ُ وبِِش

ِّْْ﴿الشيخ:  ِّ     ُِّ ُ وبِِش ـ  ُط ِ لؽ أن ُتسؽـ العقـ وتهد ؿ فتؼهقل  ُطبِهْع ، كعؿِّ[72]ا توب  ِّ﴾و 

اإلد هام كبقهر، وههذا قهرامة السقسهل عهـ أبهل عؿهرو البصهري الؼهارئ وُسؿل  َعؾك قؾقهبؿ،،

 .-لؿ يؼرأ هبا إٓ أبق عؿرو-التابعل ،الؼرامة التابعقة 

يـطؼ بعد الشقـ مـ أوهؽ بؼاٍف مشددة ٕن الؽاف مـ أوههؽ أد ؿهت  ا َاوَي ِّ   

لههقس -ة يف الؼههاف بعههد قؾبههف قاًفهها ٕجههؾ اسههتؼامة الههقزن، واإلد ههام الؿههذكقر لههقس بالضههرور

يف الشعر بؾ هق جائٌز يف الـثر، ويسؿك اإلد ام الؽبقر أو اإلد ام الؽبقهر، وبهف قهرأ  -بالضرورة

الؼارئ التابعل أبق عؿرٍو البصري الذي أد ؿ الؿثؾهقـ والؿتؼهاربقـ إد اًمها كبقهًرا: ومهـ ذلهؽ 

ـُ ماله ؽ أد هؿ إد اًمها إد امف الؽاف يف الؼاف يف أربعٍة وأربعقـ مقضًعا يف الؼرآن الؽريؿ، واب

ًٓ أن يؼهقل أوههَؽ َقهد قهال أوههْؽ َقهد،  كبقًرا يف مقضعقـ يف ألػقتف: هذا الؿقضع إول: فبهد

 والؿقضع الثاين: سقلتقـا يف باب تعدي الػعؾ ولزومف، طق .

ثؿ يختؿ الؽالم عؾك هذا الباب، الؽالم عؾهك جهقاز الػهتح والؽسهر يف السهقـ، مهـ كحهق 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 ققلفؿ: عسقت، فقؼقل:

ا ِّْ ِّْْو  ِِّماا ِْ َْ اا اا ِّاْ س 
ْساا ِّ  ِلااْ ِّخِ اْ ا  ِّو   َ ااْت   ِّ

ِّ

ِِّّْْ ُِّ  ِاااا َِ ااااْت اااا ِّاْ    اْنتِق  َُْ ِّو  اااا س  ْحااااِوِّ   ِّن 

ِِّّ  قال: 

ِّْْ ِِّماا ِْ َْ اا اا ِّاْ س 
ْساا ِّ  ِلااْ ِّخِ اْ ا  ِّو   َ ااْت اْ    ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ُِّ  ِاااا َِ ااااْت اااا ِّاْ    اْنتِق  َُْ ِّو  اااا س  ْحااااِوِّ   ِّن 

ا، الهذي عؼهده يف ثالثهٍة ثؿ يـتؼؾ بعد ذلؽ إلك الباب الثهاين عشهر، وههق بهاب إن وأخقا هِِّّ

 وعشريـ بقًتا، وذكر فقف سبع مسائؾ:

 ألػاظ إن وأخقا ا وعؿؾفا.إو   ِّ

 تقسقط خربها.ا ث نَ  ِّ

 فتح هؿز ا وكسرها.ا ث  ث  ِّ

.ا  اب   ِّ  دخقل ٓم آبتدام بعد إنَّ

 حؽؿفا إذا اتصؾت هبا ما.ا خ مس  ِّ

ِّحؽؿ الؿعطقف عؾك اسؿفا.ا س َت  ِّ

.تخػا س ب   ِّ ّـَ ِّقػ إنَّ وأنَّ ولؽ

 وبدأ بالؽالم عؾك ذكر ألػاظ إن وأخقا ا، وعؿؾفا، وقال: 

اااااااااااَ ِّ     ِّ َْ ِّ اِااااااااااا َْااااااااااا     ِّ َْ   ِّ َْ
َِِّ

ِّ

ااااْ ِِّّ  َ   ِّ ْْ ِِّماااا  ْ اااا  اااا ِّ ِا  ِّم  ْااااات    ِّ َْ ااااة    ِّ

ِِّّ ِّبِااااااااااة ن    ْ
اااااااااا  ِ اخِّ   ْااااااااااا     ِّ َْ اااااااااانِ   ِّ

ِّ

ِِِّّْ وِِّغاااااااْ  َُ ِّ ُْ ِّاْبن ااااااا َْ ِّو  اِااااااا ُِّ ااااااا   

ِِّّ  بقـفا وبقـ اسؿفا، فؼال:ثؿ تؽؾؿ عـ حؽؿ تقسقط الخرب 

ي ٍِ ِّإَِّٓخِااااااا ِّاَ ااااااا َْااااااائ 
اِّاْ َتْ  ِ  َ اِعِّ ا  ِّو 

ِّ

يِّ ٍِ ِّا   ااااا َْااااا   ااااا ِّ  ْوُِّمن ااااا ِّال  َْش 
ِّخِ َْااااا       ِّ

ِِّّ  ثؿ بقـ متك ُتػتح هؿزة إن، فؼال:

اِِّ ْ ااااااا   ِّم  ااااااا   ِّ ِس  َْ ِّاْخااااااات  َْ ِّإِ ااااااا   َْ م  ِّو 

 ِّ

ااااااااااااااااااااااااااااَ م  ................ِِّّ س  ِّم 

ِِّّ  ال:ثؿ بدأ بالؽالم عؾك كسر هؿزة إن فؼ

ِّاْ ِسااااااااااااااااا ِِِِّّّ...................................... ا    َ أِّ ِّويفِِّتاااااااااااااااااو 

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّْْ ااا ِّب اااْ ِ ِِّ ااا  
خِ اِّو  ااا ِّآْبتِااا  

ِّخ  ْ ِساااْ ِّخِ

ِّ

ِِّّْْ اااااااااا   َِ ُِّمْا ْس ااااااااااَ َِ  َ
ِ ِّ َْ َْااااااااااَُِّّإِ ِّو   

ِِّّ ااااَ ِّ ح  َ ااااْ ِّم  ْوِ ِّ  ْوِّ   َ ااااْ ِّبِاااا ْ ق 
ِّ  ْوُِّ اِ

ِّ

اااااااْ ِِّّ وِّ  م  َُ ااااااا ِّ إِن  ُِّْو  ُ ْاُ ااااااا   ِّ
ااااااا  س   ِّ

ِِّّ اااااُ واِّ س  ااااا و    ق     ُِّ ِّب ْ اااااِ ِّخِْ ااااا س ْْ ِِّمااااا

ِّ

اااااا ِّ وُِّ ق  ٍُ ِّ  اااااا ُْ ِّإَناااااا ْْ اااااا ْ    ِّبِاااااا َ   ِمِّ  

 ثؿ بقـ جقاز فتح هؿزة إن وكسرها، والؿقاضع التل يجقز فقفا الػتح والؽسر، فؼال: ِِّّ

ِِّْ ااااااااااا س  ِّ  ْوِّ  
ااااااااااا  أس اِّخ ج   َ ِّإ ِّب ْ ااااااااااا  

ِّ

ااااااااا ِّ َِ ُِّن ِْ َْ ْلش  ُ ِّبِاااااااااو  ِّب ْ ااااااااا   ِّٓ ِّٓ م 

ِِّّ ِّ َ اِّو  اااااا   اااااا ِّاْ ج  ْ ااااااِوِّخ 
ِ ِّ ـْ اااااا َُِّم  َ اااااا ِ ِّاِّا 

ِّ

ااااُ ِِّّ  َ اااا ِّ  ْ  ااااْوِ ِّإِن  َْااااُ ِّاْ ق  ْحااااِوِّ   اااا ِّن 
ِّخِ

ِِّّ  ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ عؾك دخقل الالم: أي ٓم آبتدام بعد إن، فؼال: 

ُئِّاْ خ   اااا ِّْ ْساااا ِِّ  ْ ااااح  اِ ِّاْ ا   َ ِّ ب ْ اااا   ِّو 

ِّ

اِِّّْ ااااااا ِّ  اااااااو    ْحاااااااُوِّإن  ِّن 
ا س ِّٓ ُمِّابِْتااااااا  

ِِّّ َ ااااا  اااااْ ُِّنِ  ااااا ِّ   ِّم  َِيِّاَ ااااا م  ِ ااااا ِّ ٓ ِّا  ِّو 

ِّ

ِّ  َ ِغااااااا ااااااا ِّ     ااااااا ِ ِّم  ِّإ ْخ    ْ ٓ ِِّمااااااا ِّو 

ِِّّ ا  َ ِّ َْ اااااانِ ااااااْ ِّ     ِّ ـ  اااااا اااااا ِّم  َْش   ِ ااااااْ ِّا  ِّو   

ِّ

اِّ  َ اُِّمْساااات ْحِو اااا ِّاْ ِ اااا       ِّ  َ اااا ااااْ ِّت  ِّ  ق 

ِِّّ ِّاْ خ   اااا ِّْ ااااْو   َُ  ْ ِّم  اِتااااب  ُئِّاْ و  ِّو   ْ ااااح 

ِّ

ِّاْ خ   اااا ِِّّْ ُْ ااا    ْ ااااَ ِّ     َِّ  َ اْتااا ِّو  ْ ااا   اْ    ِّو 

ِِّّ  إذا اتصؾت هبا ما، فؼال: ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك حؽؿ إن وأخقا ا

يِّاْ ُحااااُ ِوفُِّمْ  ِااااُ ِّ ٍِ اااا ِّبِاااا ْ ااااُ ِّم  و  ِّو 

ِّ

اااااااُ ِِّّ  َ اااااااْ ُِّا  َقااااااا ِّاْ    ااااااا ِّو    َ    ش  ِّإْ 

ِِّّ  ثؿ تؽؾؿ عؾك حؽؿ الؿعطقف عؾك اسؿ إن وأخقا ا، فؼال: 

اااااا  ااااااَِّ     ْ ُ ْوخ  ِّم  ْخُ اااااا   ِّا    
اااااا ئِ ل  ِّو 

ِّ

ِِّّ  
َِ ْسااااااات ْا   ِّ ْْ   ِّ ِّب ْ ااااااا   َْ ِّإِ َِ نُْ اااااااو ِّم 

ِِّّ اااااااااااْ ِّ ُ ْ ِحق  ِِّّْْو  ِّو    َْ ِّ اِااااااااااا َْ ِّبِااااااااااانِ

ِّ

ِِّّْْ اااااااة  اااااااَ ِّو    ِّو      َْااااااا     ِّ
ِْ ْو َُ ِّ ْْ ِِّمااااااا

ِِّّ بهخخر ههذيـ الشهطريـ: فقفؿها كهقٌن مشهددة  -بهخخر ههذيـ الشهرطقـ-وققلف وأن وكلن: 

ُوقِػ عؾقفؿا بالسؽقن، وإذا وقػت عؾك مشدٍد يف الشعر: فنكؽ تؼهػ عؾقهف بالسهؽقن: فتؼهػ 

ر كؿا تؼػ عؾك الـقن الساكـة، وتؼػ عؾهك الهالم عؾك الـقن الؿشددة إذا وقعت يف آخر الشط

 الؿشددة إذا وقعت يف آخر البقت كؿا تؼػ عؾك الالم الساكـة وهؽذا، فتؼقل:

ِّْْ ِّو    َْ ِّ اِااااااااااا َْ اااااااااااْ ِّبِااااااااااانِ ُ ْ ِحق  ِّو 

ِّ

ِِّّْْ اااااااة  اااااااَ ِّو    ِّو      َْااااااا     ِّ
ِْ ْو َُ ِّ ْْ ِِّمااااااا

، مبتدًئا بالؽالم عؾك ِِّّ ّـَ ، فؼال:ثؿ بدأ بالؽالم عؾك تخػقػ إنَّ وأنَّ ولؽ  تخػقػ إنَّ

ااااااااااُ ِّ  َ ااااااااااَ ِّاْ    ق  ِّخ  َْ ااااااااااْ ِّإِ      ُ ِّو 

ِّ

ااااااااُ ِِّّ  َ اااااااا ُِّ ْش اِّم   َ ُمِّاَ اااااااا  ُمِّإِ ْ اااااااا   ِّو   

ِِّّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ا ِّب ااااااا   ْْ ااااااا ِّإِ نْش    ِّ ااااااا ِّاْتاااااااُتْ نِ    َ ُاَب ِّو 

ِّ

اخِِّّ اااااااااااا  
َِ
ُ ُِّمْ ت   َ ا ِّ  ا   ْ

اااااااااااا طِ اااااااااااا ِّن  ِّم 

ِِّّ اااا  ِّ َِّخ  ااااُ ِّن  ِتااااخ  ِّا  ْْ ِّ  اااا ْْ اْ ِ ْ ااااُ ِّإِ ِّو 

ِّ

َِِِّّ ِّ ْْ ِّال   ِ  ااااااَِّبِاااااانِ
ِْ َْاااااا اااااا  ُِّ ْ ِ  ِّيُِّمو  

ِِّّ ، فؼال:  ثؿ تؽؾؿ عؾك تخػقػ أنَّ

ِّّْ ش  ِّاْتاااااات ا  َُ ِّخ  ْتاااااا َْ َ ااااااْ ِّ   ُِّ خ  ْْ إِ ِّو 

ِّ

ِِّّّْ ِّب ْ ااااِ ِّ   ْْ ِِّماااا اااا خ   َْ ااااْ ُِّل ِّاْل   اْ خ   اااا   ِّو 

ِِّّ ااااا    َُ ِّ ْْ ُاااااا ِّا  ْْ ْ ااااا خِّو   ااااا
ِّخِ ْْ ُاااااا ِّا  ْْ إِ ِّو 

ِّ

ااااااا ِّ ت نِ   َْ ُِّم ُْ ِّ  ْ ااااااا ِْاُ  ْْ ُاااااااا ِّا  ْْ ِّو   ااااااا

ِِّّ ااااْ ِّ  ْ ااااُ ِّبِق  ِّاْ    ُْ اااا ْ اااا ِّ وِّْخ  ٕ ْ س  ِّْوِّن 

ِّ

َِْ اااااُ ِّ  اااااوِِّّْ ِّ َْااااا    ِ ِّ ْوِّ  اااااْوِّو    َْتس نِْ ااااا   ِّ

ِِّّ ، فؼال:  ثؿ تؽؾؿ عؾك تخػقػ كلنَّ

نُاااااااِوي اااااااَِّخ  ِّ  ْاغ  َْ اااااااة  اااااااْ ِّ        ُ ِّو 

ِّ

ااااااااَُِّاِويِّ َ  بِت ااااااااَِّ  ْاغ  نُْ ااااااااْوُبش  ِّو  ِّم 

ـْ ويتغقهر حؽؿفها، ِِّّ ، مع أهنا ُتخػػ ويؼال لؽ ّـَ وأهؿؾ ابـ مالؽ الؽالم عؾك تخػقػ لؽ

 ـف لؿ يذكر ذلؽ. ولؽ

ثؿ بعد ذلؽ يـتؼؾ إلك الباب الثالث عشر، ويعؼده لـا يف تسهعة أبقهات، ويف ههذه إبقهات 

 التسعة يذكر لـا خؿس مسائؾ: 

ِّإو   ِّ َ ِِّّٓا ن خَ ِّ  جنت.ِّ

ِّا ث نَ  ِّ  ٓ ِّاتَش .

ِّا ث  ث  ِّ اِّْ  بـِّاتَش .ِّ

ِّا  اب   َِّ و ِّمَ أِّآتت ش مِّ  َش .ِّ

ِّ   م .وا خ مس  ِّ ٍفِّ

 يبدأ ببقان عؿؾ ٓ الـافقة لؾجـس، فقؼقل: 

ااااا ِّن اِااااا   ِّْ
اااااْ ِّ ِااااا ِّخِ ِّاْل   َْ ِّإِ ااااا    َ   ِّ

ِّ

ااااااااااَ ا  ِِّّْ ِّ  ْوُِّما  ِّل   ْ اااااااااا   أخ  َ ُِّمْ اااااااااا  

ِِّّ  ثؿ يبقـ أحقال اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس، فقؼقل:

ِّْْ اااا ِا   َِّ  ْوُِّمغ  اااا خ  اااا ُِّمغ  ِّخ  ْنِ ااااْئِّبِش 

ِّ

ااااااِّ   
اخِ ُ ااااااْ ِّا  َْ ِّا ِّاْ خ   اااااا   ا    َ ِّ ب ْ اااااا   ِِّّْْو 

ِِّّ ااااااا  ِّ اااااااَِّ   ِّخ   ِح   َ ْ ااااااا   َُ ّ اااااااِئِّاْ  ا  ِّو 

ِّ

اااااا  ِِّّ ِّاْل   ِْ اْ َثاااااا  ِّو  ٓ ُِّ ااااااَوأ  ِّو  ااااااْو     ِّ

ِِّّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

َ  اااااااَ نُْ اااااااوبَِّ ْوُِّم   اااااااَِّ ْوِّم  ْ ُخْو   ِّم 

ِّ

نِْ اااااااااااااا   ِّ ِّ  َوٓخِّٓ ِّ   ْ اااااااااااااا   خ  ِّا  ْْ إِ ِّو 

   ققلف  َواْلثَّاِن اْجَعالَ،: ما إلػ التل يف ققلف اجعال؟ بدٌل مـ كقن التقكقد،ِِّّ

َٓ َتـِْصَبا،: فال كاهقة، وتـص  فعٌؾ مضارع مـصقب أم مجزوم؟   ًٓ وققلف  َوإِْن َرَفْعَت َأوَّ

مجزوم: ولؽـف ما قال ٓ تـصبل، وإكؿها قهال ٓ تـصهبا: ٕن إلهػ ههذه بهدٌل مهـ كهقن تقكقهد 

 الخػقػة، يريد أن يؼقل ٓ تـصبـ، وعـدما وقػ قؾ  الـقن الخػقػة ألًػا.

كر حؽؿ تابع اسؿفا: يعـل لق وصػت اسهؿ ٓ الـافقهة لؾجهـس، أو عطػهت ثؿ بعد ذلؽ ذ

 عؾك اسؿ ٓ الـافقة لؾجـس، هذا الؿتبقع ما حؽؿف؟ 

 فؼال:

ِ اااااااا  ْ نِااااااااّ ِّا   َ
ْ ت ااااااااَِّ ِ اخِّن   َ ُمْ اااااااا   ِّو 

ِّ

ْ اااااِ  ِِِّّ   ِّ ـْ ااااا ِّ  ِوِّاْاخ  ْْ ِّ  ِوِّاْنِ ااااا   َْ ااااا ْخت  ِّخ 

ِِّّ َِِّ ْ اااااا   َُ ِّاْ  َْاااااا   ال  ِ اااااا ِّو  اااااا ِّا  ِّم  َْاااااا   ال  ِّو 

ِّ

ااااا ِِّّْ ِّاْ ِ ااااا ِِّٓ ِّ   ـ  ِّ  ِوِّاْ َ ْخااااا ُْ اْنِ اااااْ  ِّو  ِِّْ

ِِّّ اااا   َ ااااَ ْآِّ ِّاْ ُا ت ا    ِّ ْْ ِّ  اااا ْْ ْ ااااُ ِّإِ اْ    ِّو 

ِّ

اااا ِّ  َ ْ ااااِ ِّاْنت  َِيِّاْ    اااا ِّ ِْ نَْ ااااِ ِّ  َ ِّبِ ُْ ِّ  اااا

 ثؿ تؽؾؿ عؾك دخقل هؿزة آستػفام عؾك ٓ الـافقة لؾجـس، فؼال:ِِّّ

ِأِّاْتااااااتِْ ش  مِِّ اااااا   َْ ِّم  ـْ اااااا ِّو   ْ ااااااِبِّٓ ِّم 

ِّ

ِِّّ ْن ْسااااااااات ِح ااااااااا ِّ   ِّآْتاااااااااتِْ ش  مِِِّّم   ْ ْو َُِّ

 ثؿ بقـ حؽؿ حذف خرب ٓ الـافقة لؾجـس، فؼال:ِِّّ

ِّاْ خ   ااا ِّْ ُّ ِّإِْتاااق   َِ اِّاْ   ااا   َ ااا ِّ
ِّخِ ااا ع  ِّو   

ِّ

ااااااا ِِّّْ ش    ِّ
ِْ ُِّتاااااااُقْوطِ ـْ ااااااا ِّم  َُ ا ااااااا   َُ اِّاْ   َ ِّإِ

وققلف  إَِذا اْلُؿَراُد،: فقف اختالف بقـ الـسخ: فبعضهفا إذا الؿهراد، وبعضهفا إِذ الؿهراد، أي ِِّّ

إذا بههإلػ، وبعضههفا إذ ثههؿ تؾتؼههل سههاكـًة بالسههاكـ بعههدها فتؽسههر فـؼههقل إِذ الؿههراد بعضههفا 

 ومعـاهؿا متؼارب.

إّكا قد هـا وقػـا، وكؽؿؾ إن هام اهلل بعد الصالة، واهلل أعؾؿ، وصؾك اهلل وسهؾؿ عؾهك كبقـها 

 محؿد وعؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 صئلتاأل
 

¢ 

 كم"."التنزيل يقيد الح  بخصقص ققلفؿ: سؤال: ال

هههذا ققههؾ قههالقا: إن التـزيههؾ يؼقههد الحؽههؿ، لؽههـ التؼققههد والحؽههؿ بالتـزيههؾ مههـ اجلواب: 

أضههعػ التؼققههدات، وخاصههًة يف إمههقر العؾؿقههة إمههقر إبديههة ويف إمههقر ربؿهها تؼبههؾ هههذه 

لؽـ ٓ يؽػل يعـل ٓ تؽػل جقاًبا ههذا يـبغهل  ...الِعؾؿإمقر يف مـظقمة عؾؿقة وضعت لربط 

الحؽؿ، ويؼقل لؾؿخاط  والغائ  عاد يدبر كػسف، ويؾزمهف بالطريؼهة التهل وردت، أن يضبط 

 لؽـ ٓبد أن يؼقد الحؽؿ لؾغائ  والؿخاط .

         

 بخصقص ققلف:  وٓ يؾل ذي الالم، ما قد كػقا،.سؤال: ال

عؿ،  وٓ يؾل ذي الالم،: وٓ يؾل، فهقـ سهمالؽ؟  وٓ يؾهل ذي الهالم، مها قهد كاجلواب: 

ا، كؾفا إهارات تعقد إلك ٓم آبتدام،  وٓ يؾل ذي الالم،: ذي ههذه اسهؿ إههارة ومعـاهها كػق

: تصهح ، سهخف بهقـ الـسهخ مها ذكرتهف فهبعض الـُّ وٓ يؾل هذه الالم، ما قد كػقا: هـا فقف خال

وبعض الـسهخ: ذي. ويؾقفها، والبقهت التهالل تصهح ، يعـهل بعهض وبعض الـُّسخ: يصح ، 

قر وبعض الـسخ بالتلكقث: بالتلكقث: تصح ، ِذي، تؾقفا، وبعض الـسهخ الـسخ جامت بالتذك

 بالتذكقر، يعـل: يصح ، ذا.

هِذي يـطبهؼ عؾهك بؼقهة إبقهات ههل أْن ُتمكَّهث: ٕنَّ ققلهف:  هذا اختالٌف يف الـسخ، لؽهـ الَّ

َّٓ بالتلكقث  . يؾقفا، لْؿ يرد يف جؿقع الـسخ إ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

  مـ الضؿائر الؿتصؾة؟هؾ الضؿقر الؿسترتسؤال: ال

كعههؿ، الضههؿقر اجلواب: هههذا سههمال عؾؿههل لههقس متعؾههٌؼ بإلػقههة، كعههؿ، و ،كعههؿاجلواب: 

الؿتصؾ عـهد الؿحؼؼهقـ مهـ الـحهقيقـ، الضهؿقر الؿسهترت عـهد الؿحؼؼهقـ مهـ الـحهقيقـ مهـ 

 الضؿائر الؿتصؾة.

جهام، أيهـ  عـهدما تؼهقل: محؿهدٌ ، تضع لػهظ العهرب لهف لػًظها لؿْ  ..يعـل لقس لف :مسترتو

فاعؾ جام؟ ضؿقٌر مسترت يعقد إلك محؿد كػفؿف ولقس لف لػظ لؿ تضع العرب لف لػًظا، وقهقل 

الؿعربقن: تؼديره هق هذا مـ باب التؼري  والتػفقؿ فؼط، وإٓ فنن ققلفؿ ٓ حؼقؼهة لهف يعـهل 

ؾػهظ لقس هذا هق لػظ الضؿقر الؿسترت، الضؿقر الؿسترت ما لف لػظ مها يؿؽهـ أن تؾػهظ لهف أن ت

، وهذا مـ خصائص الؾغة العربقة إذ هـهاك أمهقر ُتػفهؿ ففًؿها تعؿَؾ  لؽـ وفؼ أنْ ، ظلف لػ ما :بف

 ولؿ تضع العرب لفا لػًظا، كعؿ.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 األولتكملت الذرس 
 

¢ 

 الحؿد هلل رب العالؿقـ...

والسهالم عؾهك كبقـها محؿهد،  بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة

 وعؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ أما بعد...

ههها كحههـ يف مغههرب لقؾههة السههبت الثالههث والعشههريـ مههـ رجهه  مههـ سههـة اثـههقـ وثالثههقـ 

يف جههامع الزههرام بؿديـههة  -عؾقهف الصههالة والسهالم–وأربعؿائهة وألهػ مههـ هجهرة الؿصههطػك 

لدرس الثهاين مهـ دروس ههرح ألػقهة ابهـ الرياض يف مديـة البجادية، كعؼد بحؿد اهلل وتقفقؼف ا

مالؽ، وكـا يف الدرس الؿاضل يا أخقان! اكتفقـا مـ هرح ثالثة عشرة باًبها، وكؽؿهؾ ههرح مها 

 .-الرحؿة والربكات-تقسر مـ أبقاب هذه إلػقة الؿباركة عؾك صاحبفا 

ة عشهر الباب الرابع عشر: باب ظـ وأخقا ا، ففق الباب الرابع عشر، فؼد عؼهده يف أربعه 

 بقًتا، ذكر فقفا ست مسائؾ:

 إولك: عؿؾ ظـ وأخقا ا.

 والثاكقة: ألػاظ ظـ وأخقا ا.

 الثالثة: إلغائفا وتعؾقؼفا.

 الرابعة: خروج هذه إفعال مـ هذا الباب.

 الخامسة: حذف مػعقلقفا أو أحدهؿا.

 السادسة: إجرام الؼقل ُمجرى الظـ.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 أخقا ا، فؼال:ببقان عؿؾ ظـ و _رحؿف اهلل تعالك–فبدأ 

ا ْ ااااااِئُِّلااااااْ   يِّاْبتِاااااا   ِّاِْنِ اااااْئِّبِِ ْ ااااااِ ِّاْ ق 

ِّ

ِِّّ

 ثؿ هرع بعد ذلؽ يف عِد هذه إلػاظ لداخؾة يف باب ظـ وأخقا ا، فؼال:

ِّ

ِّ

اِّ ااااا   ل  اااااُ ِّو  َْ  ِ   ِّ ااااا    ِّ  ْ نِااااا ِّا   أِّ  

ِِّّ اااااّ ِّ   ِّ ـ  ااااا اااااُ ِّم  َْ ِساااااْ ُ ِّو        ِّ َْ ااااا   ِّ

ِّ

اااااْ ِِّّ ِّ   ْ ت ق  ٍْ ِّا َ ااااا ااااا   ل    أِّو  ا   َ ااااا ِّ ج    ِّ

ِِّّ ا   ََ ااااااا اَ تِااااااا ِّ     ِّو  ْْ َ ااااااا اااااااْئِّ     م  ِّو 

ِّ

اِّ اااا ِّاْنِ ااااْئُِّمْ ت اااا اخِّو     اااا   ااااَِّبِش  ِّ  ْاغ 

 وققلف  الؾَّْذ، أي: كالذي، الؾذ: لغة مـ الؾغات يف ققلفؿ الذي.ِِّّ

 ثؿ بعد ذلؽ بقـ ما يدخؾف التعؾقؼ واإللغام مـ هذه إفعال، فؼال:

اااااا  اااااا  ِّم     ْ
َِ ا ِّو  ِْ َْ ِّبِاااااا ْ َتْ ِ  ََ ُ اااااا ِّو 

ِّ

اا ِمااِّ ااْ ُِّ ْ ِ م  ااْئِّ   ِّم  إ ْماا   ااْئِّو  ْ ااِ ِّم    ِّ ِّْْ

ِِّّ ِّْْ ِِّمااااا ِِ ااااا   َ َْااااا ِِّاْ  ِّو  ِ   ْْ َ ااااا اِّ      ٍ ااااا   ِّ

ِّ

ِِّّْْ ُُِّْ  ِاااا اااا ِّ  اااا ااااْ ُِّ ااااَ ِّم  َ  ِّاْل   اُم ِِّتااااو 

ِِّّ  ثؿ بدأ بالؽالم عؾك إلغام ظـ وأخقا ا، فؼال:

ا اااااا ِّاَْبتِاااااا  
اااااا  ِّٓ ِّخِ    ْ َِ ِ ِّا ااااااو  ل  ِّو 

ِّ

ِّ  ْوِّٓ ِِّّ ِْ ِّا َ ااااا    َْ
َِ ااااا اْناااااِوِّغ  او  ِّاْبتِااااا   ِّم 

ِِّّ ااااااَ م   ق  اااااا ِّ   اااااا  ِّم  ِّإِْ    ْس اااااا ُِّمااااااوِم
ِّخِ

ِِّّ

ِّ

 ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ عؾك تعؾقؼ ظـ وأخقا ا، وقال: 

..................................ِّ

ِّ

اااااا ِّ ْ اااااا ِّم  ِّن  ْ اااااا     ِّ  ْ َْاااااا اْ ت ااااااِ ِمِّاْ َتْ ِ  ِّو 

ِِّّ ِّْْ ااااااااااااا س  ِّ  ْوِّ  
ا س ٓ ِّٓ ُمِّاْبتِااااااااااااا   ِّو  ْْ إِ ِّو 

ِّ

اِّ  َ آْتااااااتِْ ش  ُمِّ اِّو   ٍ اااااا   ِِّّْْ اااااات  ِّاْنح  ُْ ِّ  اااااا

ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ عؾك خروج هذه إفعال عـ هذا الباب، يعـل ٓ تؽهقن مهـ بهاب ظهـ ِِّّ

 وأخقا ا وٓ تعؿؾ هذا العؿؾ، فؼال:

ِّْْ اااااااا  َ ُِّ ش   ْ اااااااا ِّو   
ْس اااااااا  ِِّ ْ خ  ِْ ِّ ِِ ْ اااااااا

ِّ

ِِّّْْ اااااااااااا م  ُِّمْ ت   
اِ اااااااااااا س ِّ ِو  اااااااااااا   ْ ِ ا    ِّ

ِِّّ اااااا   َ  ِ اااااا ِّ ِ   ِّم  ِْ اااااا ِّاْناااااا نا  أِّاْ  ن
ِّو  ِاااااا    

ِّ

ِّم  ِِّّْ اااا ط   ِاااائ   َ ْ ااااُ ِّاْنت    ِّ ْْ ِِّماااا ِْ َْ ُِّ ااااْو  

 ثؿ تؽؾؿ عؾك حؽؿ حذف مػعقلل ظـ، أو حذف أحد الؿػعقلقـ، فؼال:ِِّّ

َْااااااااا سِّ
ِ  َ ٓ ُِّ ِجاااااااااْ ُِّمن ااااااااا ِّبِااااااااا  ِّ ِّو 

ِّ

ْ ُ ااااااااْو ِِِّّ ِّ  ْوِّم  ِْ َْ ْ ُ ااااااااْو   ِّم   ّ ُِّتااااااااُقْو

ِِّّ ِِِّّّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

َااِّْ ا ااِّْ  اا ِّإلاا ا ِّا قااو ُِّمجاا أِّا ظااْ ِّ يِّن اا ِّْبَ  ااو َْ ِّ َاا ِّان اائِّا ظااِّْ

ِّق   م  و َْ،ِّخ

ِّو  ِاااااا  ْْ ُقااااااْوُ ِّإِ ااااااْ ِّ   ِّاْل   ْن اااااات ُظ ِّو   

ِّ

ِ ااااااا ِِِّّ نْ   ِّا  ْْ ِّو   ااااااا
ِْ ََِّبِااااااا ُِّمْسااااااات ْ ش 

ِِّّ اااااْ ِّ  َ ِّ  ْوِّ  
ظ اااااْ فس ِّ  ْوِّ   اااااْ فس َْااااا ِِّ   ِّبِ  

ِّ

ااااااْ ِِّّ  َ ُِّاْحت  ااااااْ    َِيِّخ    ِّبِاااااا  ْ اِلِّ ْْ إِ ِّو 

ِِّّ اااااا  ق  ُِّمْ     ْ ظ اااااا ااااااْوُ ِّ   ِّاْ ق  ُ ْلاااااا ِي  ِّو 

ِّ

اُِّمْ اااااِ ق  ِّ  َ ْحاااااوُِّ اااااْ ِّ ِّن  ْس َْ ُِّتااااا   ِِّ نْااااا  

ُـّ اْجَعْؾ َتُؼْقُل،: وققلف اجعؾ: مؿا ُكؼؾ عـ إلػقهة: ٕن ظهاهره القجهقب، ِِّّ وققلف  َوَكَتُظ

اجعؾ تؼقل كتظـ هبذه الشروط مع أن الحؽؿ هـها عؾهك الجهقاز، حتهك لهق تهقافرت الشهروط 

 فنعؿال الؼقل أو إجرام الؼقل مجرى الظـ هق مـ باب الجقاز ولقس مـ باب القجقب.

ؼهؾ إلهك البهاب الخهامس عشهر، وههق بهاب أعؾهؿ وأرى وههق بهاٌب صهغقر ثؿ بعد ذلؽ اكت

عؼههده يف خؿسههة أبقههات، تؽؾههؿ عههـ عؿههؾ أعؾههؿ وأرى، وعؾههك أحؽههام أعؾههؿ وأرى، ثههؿ عؾههك 

 أخقات أعؾؿ وأرى.

 يف بقان عؿؾ أعؾؿ وأرى: -رحؿف اهلل تعالك-فؼال  

اااااااااااا   َ  ِ ِّا   أِّو   
اااااااااااا س  َ    َ ِّإِ  اااااااااااا ِّ

  

أِّو ِّ اِّ  ا  اااااااا ا  اِّ    َ ااااااااَ ْواِّإ اااااااا     َ    ْ  ِّ

ثؿ بقـ أحؽام مػاعقؾ هذا الباب: الؿػعهقل إول والثهاين والثالهث مها أحؽامفها يف ههذا   ِّ

 الباب، فؼال: 

اااااا  ق  ااااااُ ُِّمْ    َْ  ِ ْ ُ ااااااْو  ْ ِّ    َ
اااااا ِّ ِ م  ِّو 

  

ااااااا  ق  اااااااَُِّ ق  اْ ث   ِاااااااَِِّّ  ْاغ  ِّو  ِْ ِّ ِْ َثااااااا 

ِّبِاااااااااااا  ِّ ِّ
اِ اااااااااااا س ااااااااااااَ ا  ِّ ِو      ِّ ْْ إِ ِّو 

  

ِّ  ِّ
ِْ ِّبِاااااااا ِْ َْ ِ َن اااااااا ِّخ  اااااااا س َْ َ اااااااا  ِّم  ِّو 

ااااا  ِّ س  ن اااااْ ِّ   َْ ث ااااا نِ ِّا ااااا ِّ    َ ِِّمنُْش
ِْ اْ ث اااا  ِّو 

  

اااا  وِّاْئتِس  َُ ِّ ْس ُِّ ْااااا اااا ُِّ اااا  
ِّخِ ِْ ِّبِاااا ْشااااو  ِّخ 

 والبقت إخقر، وهق ققلف: ِّ

ااااا  س  ن اااااْ ِّ   َْ ث ااااا نِ ِّا ااااا ِّ    َ ِِّمنُْش
ِْ اْ ث اااا  ِّو 

  

اااا  وِّاْئتِس  َُ ِّ ْس ُِّ ْااااا اااا ُِّ اااا  
ِّخِ ِْ ِّبِاااا ْشااااو  ِّخ 

 ابـ مالؽ، فالشطر إول وهق ققلف: أيًضا مؿا ُأخذ عـ إلػقة وُكِؼد بف  ِّ

س   ن ْ ِّ   َْ ث  نِ ِّا   ِّ  َ ِِّمنُْش
ِْ اْ ث     و 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

خص التشبقف بالؿػعقل الثالهث، مهع أكهف يشهؿؾ إول والثهاين مـفؿها، فقهف ثالثهة مػاعقهؾ 

 بالباب، الباب يذكر ثالثة مػاعقؾ، إذ قال والثاين، إذ قال:

ِّبِاااااااااااا  ِِّّ
اِ اااااااااااا س ااااااااااااَ ا  ِّ ِو      ِّ ْْ إِ ِّو 

اْ ث ِِّّ َ  .............ِّو  ِِّمنُْش
ِْ   

َ اااااااا  ِّ ِّ  و 
ِْ ِّبِاااااااا ِْ َْ ِ َن اااااااا ِّخ  اااااااا س َْ ِّم 

 َكَسها، مهـ بهاب تػعهؾ اسهؿ مػعهقلقـ تـصه  الؿبتهدأ  ِّ
ْ
والثاين والثالث، الثاين: َكَثاكِل اْثـَهل

والخرب، تؼقل الثهاين هـها كالثهاين يف بهاب كسها، مهع أن الحؽهؿ يشهؿؾ إول ويشهؿؾ كالهؿها 

ك الشطر الثاين عؽس ذلؽ أكف عؿؿ، فؼال:  َْهَق بِِف فِهل ُكهؾِّ ُحْؽهٍؿ ُذو كؿػعقلل كسا، وُأِخذ عؾ

اْئتَِسا،: يعـل يلتسل، أحؽامفؿا متشاهبة، مع أن التعؾقؼ  قهر جهائز يف بهاب كسها وههق جهائز يف 

باب أعؾؿ وأرى: ٕكف كاهد مهـ بهاب ظهـ وأخقا ها، إًذا يف الشهطر إول خصصهف وههق عهام 

 يشؿؾ إول والثاين، والشطر الثاين عؿؿف مع أكف لقس عاًما.وخصف بالثاين مع أكف 

 ثؿ ذكر بعد ذلؽ بؼقة أخقات أعؾؿ وأرى، فؼال: 

ا َ اااااااا ِّ  ْ   اااااااا   ِّن  ِْ أِّاْ َساااااااا بِ ا 
ااااااااة  ِّو   

 ِّ

ا ِّ َ ااااااااا   ا    ٍ ااااااااا   ِّ
ِّ  ْن اااااااااة   ْ اااااااااَ    ِّ

سهخة ققلف  َأْكبَل َكَذاَك،: كذا يف جؿقع الـسخ وما اطؾعت عؾقف مـ هروح إلػقة، سهقى كِِّّ

واحهدة مخطقطههة، وسههقى ههرح مههـ هههروح إلػقهة وهههق هههرح ابهـ طقلههقن، فػههقفؿ البقههت 

َث َأْكبههَل وَكههَذاَك خبَّههَرا،، قؾههت وهههق أخؾههػ لؽههـ  َثا، بههؾ  َحههدَّ َث َأْكبههَل وَكههَذاَك َحههدَّ هؽههذا:  َحههدَّ

 التحصقؾ يـبغل أن يؽقن عؾك ما عؾقف أكثر الـسخ الؿخطقطة.

وهق بهاب الػاعهؾ، وهـها يـتفهل كهالم ابهـ مالهؽ عؾهك  ثؿ كـتؼؾ إلك الباب السادس عشر

أحؽام الجؿؾة اإلسؿقة: آبتدام، ثؿ الـقاسخ: كان وأخقا ا، كؿها وٓ وٓت وإن الؿشهبفات 

بؾقس، وأفعال الؿؼاربة، وإن وأخقا ها، وظهـ وأخقا ها، وأعؾهؿ وأرى كهؾ ذلهؽ مهـ أحؽهام 

 الجؿؾة اإلسؿقة وكقاسخفا.

عؾك إحؽام الـحقية لؾجؿؾة الػعؾقة، وباب الػاعؾ هق البهاب  ومـ الػاعؾ يبتدأ الؽالم

 السادس عشر، وعؼده يف سبعة عشر بقًتا، فقف أربع مسائؾ:

 الؿسللة إولك: تعريػ الػاعؾ.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 الؿسللة الثاكقة: رافع الػاعؾ.

 الؿسللة الثالثة: اتصال تام التلكقث بالػعؾ.

 عؾك الػاعؾ.الؿسللة الرابعة: تلخقر الؿػعقل بف وتؼديؿف 

 :-رحؿف اهلل تعالك-فبدأ بالؽالم عؾك تعريػ الػاعؾ، وقال

اااااا      ِّ ّ ْ ُخااااااو    َ يِّ  
ٍِ ِّاْ    ِ ااااااُ ِّاَ اااااا

  

ت ااااا  ِّاْ     ْ ِّنِْ ااااا ُْ ْلُشااااا اخِّو  َْااااا  
ُِّمنِ ْاااااا     ِّ

 ثؿ بقـ رافع الػاعؾ الذي يرفعف ويعؿؾ فقف، فؼال: ِّ

اااااا ِّْ ش    ِّ ْْ اااااانِ ِّخ  ْ اااااا ِّخ  ِ اااااا  
ِّخِ ب ْ اااااا   ِّو 

  

إَِِّٓخ ِّ ِّو  ْشاااااااااااو  ِّاْتااااااااااات ت  ِّْخ    َْ
َِ ااااااااااا ِّغ 

ا ِّ ااااااا ُِّ ْتااااااانِ   اِّم   َ ِّإِ ِّاْ ِ ْ ااااااا  
َِ
ااااااا   ل  ِّو 

  

ا ااااااش    ِّاْ  ن اااااا        ِّ ـس اااااا َْ ِّ  ْوِّل  ِْ َْ ن اااااا َْ
ِِّٓ

اااااااِ ُ وا ِّ ت  اِّو  اااااااِ    ااااااا ُ ِّت  اااااااْ ُِّاق  ِّو   

  

اْ ِ ْ اااااااُ ِّ ِْ َظااااااا ِم ِِّب ْ اااااااُ ُِّمْسااااااان ُ ِّ ِّو 

ا ِّ   
َِ ِّ ْغااااااا ِّخِْ ااااااا   ِّاْ    ِ ااااااا   ـُ ااااااا ْ خ  ا  ِّو 

ِّ

ا ااااو  اااا ِّل 
ِّخِ ْااااا   ْثااااِ ِّ  

َِ ا   اااا     ِّ ْْ اااا ِّم  َِِّ

ُيؾغهز عؾقهؽ كثقهًرا، حتهك قهال الـهاظؿ يف  والبقت إخقر وهق ققلف  َوَيْرَفُع اْلَػاِعَؾ فِْعهٌؾ،:ِّ

 ذلؽ: 

ِّلَ ااا  ِّاااا ِّ ااا اوِّا نحاااوِّماااِّْ   َااا س

  

ِّيفِّا نحااوِّم ظااِّْماا ِّيفِّا نحااوِّ اا ِّ ااَ 

اااا ِّ حااااو ِّبااااْ ِّ َخ ِّإِّْ ناااا ِّ  شَشاااا ِّخش

  

ِّ تاااا اام ِّ ااااَِّْ خ اااا ِّوإ اااا وا 

ِّبشااااا ِّ ِّ ِّ ااااا ِّلااااا  ِّخ   اااااْيفِّ يِّبَااااا س

  

ِّ ااا ِّلااا  ِّم  اااوٓ ِّوماااِّْخ  ااا س ِّخ ااا خ

، يف ققلههف:  َوَيْرَفههُع اْلَػاِعههَؾ فِْعههٌؾ،: فػعههٌؾ: فاعههؾ،  ِّ ًٓ الػاعههؾ فعههٌؾ، والػاعههؾ جههام مػعههق

 والػاعؾ: مػعقٌل بف مؼدم، طق  فلجابف الؼائؾ:

ِّخااا   ِّن سااا ِّخقااا ِّ  سااان ِّ َثاااَ 

  

ااا ِّو ساااجَ  َخ ِّوُخْقااا ِّ اااَ ِّا اااواأِّنظ

ِّبَاااا ِّيفِّباااا َِّخ   شاااا ِّ اااا ِّلاااا  َِّا  ِّ

  

ِّيفِّا ااانظِّْ اَاااَ ِّ ِّ"ماااِّْب ااا ِّ اب ااا س

 وهق الباب الخامس. ِّ

 ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ ابـ مالؽ عـ اتصال تام التلكقث بالػعؾ مع الػاعؾ الؿمكث، فؼال:

ا  َ َ  ِغاااااا ِّإِ ِ اااااا ِّاْ    ِّ
َْااااااَّس

ْةنِ اااااا ُ ِّ   ِّو   

 ِّ

َ أ ة ب ااااااْ ِِّمنْااااااُ ِّإ  ِّْٕنث اااااا ِّ    ْ اااااا    ِّ

ِِّّ



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 49

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ُمِّخِِّ ْ اااااااا   اااااااا ِّ    َ إَِن َ  ِِّو  ُِّمْغاااااااا ِّْ اااااااا  

 ِّ

ِِّ اااااااااا ِِّ ا    َ ِّ ْس ِّ  ْوُِّمْ ِشاااااااااا ُِّمَتِ اااااااااا س

ِِّّ ِّاْ َتااا ِ ِّخِااا  اااْ    ْ اااُ ِّ   ِّاْ    َُ َْ اااْ ُُِّا ِااا ِّو   

 ِّ

اِ ااااِ ِّ ِّبِنْااااُ ِّاْ و  اااا ِّاْ ق  ِغاااا     
ْحااااِوِّ   ِّن 

ِِّّ اااا  ِّ ِّبِاااانَُِِّٓخغ  ْ اااا س ِّخ  ـْ اااا ُفِّم  ٍْ اااا اْ ح  ِّو 

 ِّ

اااااا  ِّ ِّاْ    ِْ ت اااااا ُأِّاْباااااا اااااا ِّإَِِّٓخ  اااااا ِّ      َ   ِّ

ِِّّ اااْ ِّ ُفِّ   ٍْ ااا اْ ح  ِـّْو  ااا م  ِّو  ْ ااا س  ِّبِااا  ِّخ 
اااْة ِ ِّا 

 ِّ

ِـّْ ااا ااا ِِّ اااْ  سِّو   
ااا ِ ِّخِ ج   َ َِيِّاْ  ِِّ َْ

َِ ااا ِّغ 

ِِّّ ِّْْ ِِّمااا ِْ أِّاْ َسااا  ِ ِِّتاااو  ـس ااا َْ ِّل  ـْ ااا ا َتااا ُ ِّم  ِّو 

 ِّ

ِّْْ أِّا َ ااااا  ِّإِْ ااااا   ـْ ااااا َ  سِّ   ْ َتااااا ِ ِّم   ٍ ُِّمااااا

ِِّّ ااانُوا ت ااا ُأِّاْتت ْحس  ِّاْ     ْ ااا ِّنِْ ااا
ِّخِ ف  ٍْ ااا اْ ح  ِّو 

 ِّ

ِّ َ ِّب ااااااا
ِْ َْااااااا

ِّاْ ِجااااااانِْتِّخِ ْ ااااااا     ِّ َْ  ُِِّّْٕ

ِِّّ َتْلكِْقههٍث َتؾِههل اْلَؿاِضههل،: مؿهها ُكِؼههد ٕكههف خههص الحؽههؿ بالػعههؾ  َوَتههامُ   -اهلل رحؿههف–وققلههف 

الؿاضل، مع أكف يشؿؾ الؿاضل والؿضارع، فنذا كان الػاعؾ ممكًثا: قؾت مع الؿاضل: ذهبهت 

هـههٌد، ومههع الؿضههارع: تههذهُ  هـههٌد، إٓ أن التلكقههث مههع الؿاضههل بتههام سههاكـٍة يف آخههره، ومههع 

لؿضههارع بتههاٍم مػتقحههٍة يف أولههف، وققلههف  َتؾِههل اْلَؿاِضههل إَِذا،: الؿاضههل: مػعههقٌل بههف مـصههقب، ا

هؽـ  وعالمة كصبف الػتحة الؿؼدرة مـع مـ ظفقرهها السهؽقن الؿطؾهقب ٓسهتؼامة الهقزن، فسَّ

 الؿاضل لضرورة الشعر، وإٓ ففق مػعقٌل بف مـصقب وعالمة كصبف الػتحة. 

َت ِحههِر،: الحر: هق فرج إكثك، وقد ُكِؼهد ذلهؽ عؾهك ابهـ مالهؽ: ٕكهف ققلف:  َأْو ُمْػِفٍؿ َذا

رف الؿمكث الحؼقؼل بتعريٍػ ألطهػ مهـ ذلهؽ، وقهد فعهؾ ذلهؽ وخاصهًة أن  كان يـبغل أن ُيعَّ

 هذا الؽتاب ُألِػ لؾؿتخصٍص و قر متخصٍص، هذا كتاب عؾؿًقا لؾؿتخصصهقـ فؼهط يحػظهف

التهل ٓ يطؾهع عؾقفها إٓ مهـ الػقائهد ق س يف كته  الـحهؾهقف... أهؾ الؾغة وأهؾ الػؼف والتػسقر

 .الؿتخصصقن، فؽان يـبغل أن يليت بعبارة ألطػ مـ ذلؽ

 ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ عـ تلخقر الؿػعقل وتؼديؿف عؾك الػاعؾ، فؼال: 

َتِ ااااا  ِّ ِّا  ْْ
إ ْ اااااُ ِّخِااااا ِّاْ    ِ اااااِ ِّ   ِّو 

 ِّ

ِّ نْ ِ اااا   ِّا  ْْ
ْ ُ ااااوِ ِّ    َ اااا ِّاْ 

إ ْ ااااُ ِّخِ ِّو 

ِِّّ اااااااْ ِّ ااااااا ُ ِّبِِخااااااا ِفِّإ ْ ااااااا ِّو    ُِّاج 

 ِّ

ِّاْ ِ ْ اااا ِِّ ْ اااا   ْ ُ ااااْوُ ِّ    َ ااااْ ِّا ِجاااا ِّاْ  ِّو   

ِِّّ اِّْ ٍِ ُِّ اااااا ِّ  ااااااْ ت  ْْ ِّإِ ْ ُ ااااااو    َ ااااا ِّاْ  ِّو     

 ِّ

ِ ااااا ِّْ ُِّمنْح  َْااااا   ِّاْ    ِ اااااُ ِّال    
َِ ِّ  ْوُِّ ْغااااا

ِِّّ اااااااا ِّْ اااااااا ِّاْنح     َ اااااااا ِّبِاااااااانَِِّٓ  ْوِّبِنَِن م  ِّو 

 ِّ

ااااا ِّْ ش    ِّ ْ ااااا     ِّ ْْ ِّإِ ُْ اااااْ ِّا ْسااااا ِ اااااْ ِّو      
  ِّ

ِِّّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ااااا ااااا ِّْو     َ  ُِّ ُْ َبااااا ِّا  ااااا ف  ْحاااااُوِّ   ِّن  ِّ ع 

ِّ

ااااااْوُاُ ِّاْ َ ااااااج  ِّْ ِّن   ْ ا   ِّ ْحااااااو  ِّن  ٍَ اااااا ِّو   

هْر، فجعهؾ ِّ َّٓ َأْو بِنِكََّؿها اْكَحَصهْر  َأخِّ ققلف:  َأْو ُأْضِؿَر اْلَػاِعُؾ َ ْقَر ُمـَْحِصهْر،، وققلهف  َوَمها بِهنِ

ـ قبهؾ أكهف يطؾهؼ عؾهك الؿـحصر هق الؿتلخر مع أن الؿتلخر هق الؿـحصر فقف: وهذا ما قؾـاه م

الؿـحصر فقف مـحصر، ويطؾؼ عؾك الؿحصقر فقف محصهقر، ههذا اصهطالح اسهتعؿؾف يف كتبهف 

 .-عـف اهلل رضل–عؿقًما،  َخاَف َربَُّف ُعَؿْر،: يؼقل أن الؿراد هق عؿر ابـ الخطاب 

ثؿ كـتؼؾ إلك الباب السابع عشر، وهق باب الـائ  عـ الػاعؾ، فؼهد عؼهده يف ثالثهة عشهر 

 ًتا، وفقف ثالث مسائؾ:بق

 ما يـقب عـ الػاعؾ. إو   

 كقػقة بـام الػعؾ لؾؿجفقل. وا ث نَ  

 ما يـقب عـ الػاعؾ عـد عدم الؿػعقل بف. وا ث  ث  

 :-اهلل رحؿف–فبدأ بالؽالم عؾك ما يـقب عـ الػاعؾ بعد حذفف، فؼال  

ِّخ  ِ اااااا ِِّ ْْ ااااا   ِّ
ِْ ِّبِااااا ْ ُ اااااْو   ِّم  َُ نُاااااْو ِّا 

ِّ

ِّ َْااااااا  
نِ   ُِّْ ااااااا ِّ  ااااااا  َ َْ

َْاااااااُ ِّنِ ئِااااااا ِِِّّخِ   ِّ

ثؿ بقـ كقػقة بـام الػعؾ لؾؿجفقل: ٕن الػعؾ يف هذا الباب معـهاه أن الػاعهؾ يؽهقن مبـًقها ِّ

 لؾؿجفقل، فؼال:

َتِ اااااْ ِّ َُ اْ  ِّو  ْْ  َ َُ ِّاْ ِ ْ اااااِ ِّاْغااااا َو  
اااااة  ِّخ 

 ِّ

ُوِ ااااْ ِّ   ِّ اااا ُِّمِغاااا  
ِّبِاااا ِٔ  ِِّاْ ِسااااْ ِّخِ

ِِّّ اااااا  تِح  ُِّمنْ   اااااا ِاعس ُِّمغ  ْْ ِِّماااااا ُْ ْ اااااا اْل   ِّو 

 ِّ

َ نْت ِحاااااا اااااا    ُِّانْت ح 
ِْ َْاااااا

ُقااااااو ِّخِ  َ ِّ ِّاْ 

ِِّّ ِّْْ ااااااا َ    و   ااااااا ِّاْ  ِّاْ َتااااااا  ِ ِّ   اْ َثااااااا نِ   ِّو 

 ِّ

ِّْْ ااااااا ِّبِااااااا  ُِّمن       ُْ ْ ااااااا ااااااا ٕ َوِ ِّاْل     ِّ

ِِّّ ْ ااااااا ِِّ اااااااِ ِّاْ و  َْ يِّبِش 
ٍِ ِّاَ ااااااا َ   ِاااااااَّ  ِّو 

 ِّ

ُِّْ   ْتاااااااااُتْحِ   نَااااااااا ااااااااا ٕ َوِ ِّاْل       ِّ

ِِّّ ُِّ ِ اااااّ ِّ   ِ  َ َُ ااااا  ِّخ  ْْ
َِ ِّاْ ااااا اْ ِساااااْ ِّ  و  ِّو 

 ِّ

َْنااااَِّو ِّ ااااْ ِّ   َِ ِّخ  ْ ُت ُ ااااوع  اااا ِّ   ِّل  ٌّْ اااا ِّغ 

ِِّّ ُِّاْجت ن اااااْئِّ ِّ  اااااْ ت  َْااااا    ِِّ اااااْا س ِّبِ   ْْ إِ ِّو 

 ِّ

ااااّئِّ أِّ ِن ْحااااوِّ   ااااْ ُِّااااا     ِّ اااا ِّ ِ  اااا ع  م  ِّو 

ِِّّ ِ ااااا    ِّ ُْ َْ ااااا ااااا ِّاْ     َ
ِ ِّ ااااا ِّب ااااا ع  ااااا ِّ ِ   م  ِّو 

 ِّ

ِ اااا  نْج  ِّا 
ْس ِ ااااْ  ِّو   َ اااا  اْنق  ِّو  اااا ِّاْ ت اااا ا 

ِّخِ

ان يف الـسهخ إولهك بهالجر  كَقـَْتِحهل ققلف:  كَقـَْتِحل اْلَؿُؼهقل،: يف كؾؿهة الؿؼهقل: روايتهِِّّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 .بالرفع  كَقـَْتِحل اْلَؿُؼقُل، اْلَؿُؼقِل،، والثاكقة

 وققلف:

ِّْْ ااااااا َ    و   ااااااا ِّاْ  ِّاْ َتااااااا  ِ ِّ   اْ َثااااااا نِ   ِّو 

 ِّ

ِّْْ ااااااا ِّبِااااااا  ُِّمن       ُْ ْ ااااااا ااااااا ٕ َوِ ِّاْل     ِّ

ؼقد الحؽهؿ بالػعهؾ هذا مؿا ُأخذ وُكؼد عؾقف: ٕكف ققد التام كؿا رأيتؿ بتام الؿطاوعة، ولؿ يِِّّ

الؿاضل، والصهقاب بهلن ههذا الحؽهؿ لؾحهرف الثهاين يف الػعهؾ الؿاضهل الؿػتهتح بتهاٍم زائهدة 

معتادة، إًذا خصص وكان يـبغل ٓ يخصص، خصص التهام بؽقهنها لؾؿطاوعهة مهع أن الحؽهؿ 

ضهل لؽؾ تاٍم زائدة زيادًة معتادة لؾؿطاوعة ولغقرها، ثؿ إكف عؿؿ ولؿ ُيؼقد الحؽهؿ بالػعهؾ الؿا

مههع أن الحؽههؿ خههاص بالػعههؾ الؿاضههل، وقههد أصههؾح بعضههفؿ هههذا البقههت دافًعهها عـههف الـؼههد 

 الؿذكقر، فؼال:

ِّ وا ثاااااااا ينِّا تاااااااا   ِّ اااااااا ِّا  ااااااااا َأ

ِّ

ِّإِّْ اااااااِّْم تاااااا َا ِس ِّ  ااااااِّْبَاااااا 

ثؿ بعد ذلؽ يـبف عؾك ققلف:  َواْكِسْر َأَو اْهِؿْؿ،: أصؾ البقت  َواْكِسهْر َأَو أْههِؿْؿ، فلههؿؿ: ِِّّ

، وفعهؾ أمهره سهقؽقن مبهدوًما هبؿهزة قطهع:  فعؾ أمر مـ الػعؾ ، مهـ الػعهؾ الربهاعل َأَههؿَّ أهؿَّ

ثهؿ إن ابهـ  ققلؽ: أقبؾ زيٌد إمر مـف َأْقبِؾ، وأكرم زيٌد إمر مـف َأْكِرم، وأهؿَّ إمر مـف أَهِؿؿ،

مالؽ خػ الفؿزة هـا بحذففا وكؼهؾ حركتفها إلهك السهاكـ قبؾفها،  أو أههؿؿ، هؿهزة مػتقحهة 

و ساكـة  أو اهؿؿ،، كقػ خػػفا؟ حهذففا وكؼهؾ حركتفها الػهتح إلهك السهاكـ قبؾفها وقبؾفا وا

 لؾقاو إًذا أو صارت  أَو، تخذف الفؿزة فتؼقل  أَو اهؿؿ، وهذا ُسؿل التخػقػ بالـؼؾ.

وهـاك تخػقػ آخر لؾفؿزة هق تخػقػ بالحذف آسػ تخػقػ بالؼؾ  وقؾـاه قبهؾ قؾقهؾ 

 . ثؿ بعد ذلؽ تؽّؾؿ رحؿف اهلل عؾك ما يـقب عهـ الػاعهِؾ يف الشلن الشان قؾبـاه إلك ألػ. طق

 عـد عدم الؿػعقل بف، فؼال:

اِِّ ِّ وِِّمااااِّْم  اااا  
اااا فس ِِّمااااِّْ   ِّو  بِاااا  

 ِّ

ااااااا ِي   ِّ
ِّبِنَِ ب ااااااا س ااااااا   ااااااا ِفِّل  ِّ وِّ  

ِِّّ يِّإُِّْوِلاااااْ ِّ ٍِ ااااا ِّب ااااااُلِّم  َُ ِّوِّٓاناااااو

 ِّ

َِّْ ااااا ِ ااااا ِّا  ِّو  
ِْ ِّبِااااا ِّيفِّا   اااااِ ِّم   اااااو  

ِِّّ ِِّماااااْ ِْ ِّا َثااااا  َُ ااااا ِّاناااااو   ِّ ِّوب ّ  ااااا دس

 ِّ

ُِّ ِماااااْبااااا ُْ ِّ  سااااا ِّخََااااا ِّا تِ  ُتااااا َِ  ِّ

ِِّّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّا ااااات ش   ـُ نااااا  َ أِّا  ِّو  ا  َْ ااااا   ِّ َِ ِّيفِّبااااا 

 ِّ

ااااااا  ش  اااااااَِّإَاِّا ق  اااااااُ ِّ   ن   ِّوِّٓ اأِّم 

ِِّّ ااااا  ق  ااااا ُِّ    ََ أِّا نَ ئِاااااِئِِّم ااااا ِِّتاااااو  م  ِّو 

 ِّ

َققاااااااَ ُُِّْمح  ِِّّا نَْ اااااااُئِّ  ااااااا ـِ ِّبِااااااا ْ َ اخِ

ِِّّ البقههت الحههادي  هههذا هههطر. الشههطر إول مههـ،ِّققلههف: وٓ يـههقُب بعههُض َهههِذي إن ُوِجههدْ 

والخؿسقـ بعد الؿئتهقـ. الشهطر إول مهـ البقهت الحهادي والخؿسهقـ بعهد الؿئتهقـ إذن كهؿ 

يؽقن يف إلػقة ها؟ باكتفهام ههذا الشهطر كؽهقن قهد اكتفقـها مهـ ربهع إلػقهة: ٕن إلػقهة بقتهان 

 وألػ، فربعفا مائتقـ وخؿسقن وكصػ. كعؿ. 

ّـَ وَأَرى الَؿـُع اِّوققلف: هَتَفر، يريد أن يؼقل يف هذيـ البابقـ: باب ظـ ويف باب يف باِب َظ

ًٓ لهقس  أرى، اهتفر الؿـع، وٓ يريهد أن يؼهقل يف بهاب ظهـ وأرى الؿـهع: فهالؿـع لهقس معؿهق

ًٓ ٕرى. ثؿ كـتؼؾ إلك الباب الثاين وهق البهاب الثهامـ عشهر، وههق بهاب اههتغال العامهؾ  مػعق

تعريههػ  إو اا  وذكههر فقفهها خؿههس مسههائؾ:  عههـ الؿعؿههقل. وقههد عؼههده يف اثـههل عشههر بقًتهها،

ذكههر فقفهها الرتجههقح بههقـ الـصهه  عؾههك آهههتغال والرفههع عؾههك آبتههدام.  وا ث نَاا  آهههتغال. 

 ا  اب ا  كصه  آسهؿ عؾهك آههتغاِل، إذا كهان ضهؿقره مجهروًرا أو مضهاًفا.  ا َسة  ِّا ث  ثا  

ك آهتغال السهببل. فبهدأ الـص  عؾ ا خ مس  الـص  عؾك آهتغال يف فعؾ يػسره وصٌػ. 

 بالؽالم عؾك تعريػ آهتغال، فؼال رحؿف اهلل تعالك:

ِّ ْ اااا   ْ اااا خِّ  
ِّخِ ْس اااا بِ ِّت  ْس ُ ِّاْتاااا  َ ْغاااا ِّم  ْْ ِّإِ

 ِّ

ااااااّ ِّ ح   َ ِّ  ِوِّاْ 
ِْ ِّبِن ْ ااااااِئِّ  ْ ظِاااااا ُْ نْاااااا   ِّ

ِِّّ ا   
َِ ُِّ ْغاااااا ِّبِِ ْ اااااا س ُْ ِّاْنِ ااااااْ   ْ ِّخ   َساااااا بِ

 ِّ

ا اااااْ ُِّ ْ ِشااااا   ااااا ِّ    َ
ِ ِّ ْس اخِااااا اااااَُِّمو   َ ْت   ِّ

ِِّّ الؽهالم عؾهك الرتجهقح بهقـ الـصه  عؾهك آههتغال والرفهع عؾهك آبتهدام، أيُّفؿها ثؿ بدأ 

أرجح: فبدأ بالؽالم عؾك وجقب الـص  عؾك آهتغال يف الؿقاضع التل يج  فقفا الـص  

 عؾك آهتغال، فؼال: 

اااا  ِّم  ُْ اااا  ِّاْ َساااا بِ   ِّ ْْ ِّإِ  ْ ااااْت ا نَْ ااااُئِّ   ِّو 

 ِّ

اااااا  َ َُْث ِّو    ْْ اااااانِ ِّبِ ْ ِ ْ ااااااِ ِّ   َن ِّ ا ْخاااااات 

وأما وجقب الرفع عؾك آبتدام، الؿقاضهع التهل يجه  فقفها الرفهع عؾهك آبتهدام، فؼهال ِِّّ

 فقفا:
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ا ااااااا ِّبِ ْٓبتِااااااا   ِّم  ُْ ااااااا  ِّاْ َسااااااا بِ   ِّ ْْ إِ ِّو 

 ِّ

ا ِّ  ب ااااااا   ُْ ِّاْ ت ِ ْمااااااا ـ  ااااااا  َ ْخ ِّخ  َن ِّا ْخااااااات 

ِِّّ َِّْ ااااا ِ ِّا  ْْ اااا ِّ  اااا اااا  ِّم  اِّاْ ِ ْ ااااُ ِّ    َ اِّإِ  ٍ اااا   ِّ

 ِّ

اااا ِّب ْ ااااُ ِّ ِّم  ااااو   َُ  ْ ْ ُ ااااِّْم  اااا ِّ   ُِّوِلااااْ ِِّّم 

ِِّّ  وققلف يف البقت إخقر:

ِِّّ َْ ِّا  ِ ْْ اِّاْ ِ ْ ُ ِّ    ِّم  ِّ    َ اِّإِ  ٍ   ِّ

لؿ كذا يف جؿقع كسخ التحؼقؼ، وجام يف كسخة واحدة لـ ما لـ يرد، وهق بؾػهظ لهؿ عؾهك 

هذه الـسخة الؼؾقؾة يف أكثر الشروح الؿطبقعة، ولؽـ الشروح الؿطبقعهة ٓ ُيقثهؼ هبها يف بقهان 

: ٕن أ ؾبفا لؿ يحؼؼ تحؼقًؼا عؾؿًقا بؾ كثقر مـفها ُ قهرت فقفها ألػهاظ إلػقهة بؿها ألػاظ إلػقة

الؿطبقع مـ إلػقة لؿ يحؼؼ تحؼقًؼها عؾؿًقها. فؾفهذا كجهد يف وهذا يقافؼ الؿطبقع مـ إلػقة. 

كثقر مـ هذه الشروح اختالًفا بهقـ الشهرح وبهقـ كهص إلػقهة. فالشهارح يشهرح عؾهك روايتهف، 

تـ الؿثبت لأللػقة الرواية الؿعروفة الؿشفقرة يف إلػقات الؿطبقعة. وههذا مؿها وتجد أن الؿ

 يدل عؾك أن إلػقة يج  أن تحؼؼ تحؼقًؼا عؾؿًقا يؾقؼ بؿؼامفا.

كعهؿ. لهـ.. لهـ ههذا الهذي يف الـسهخ الؼديؿهة إٓ كسهخة .ِّوققلف يف الشطر إخقر: َما َقْبُؾف

   وققلف يف الشطر إخقر:ِّواحدة فقفا لؿ.

و ِّم  ِّب ْ ُ ُِّوِلْ ِّ َُ  ْ ْ ُ ِّْم  ِّم  ِّ  

كذا يف أكثر الـسخ ومـفا كسخة ابهـ هشهام التهل كؼؾفها مهـ كسهخة ابهـ الـحهاس وههق مهـ 

 تالمقذ ابـ مالؽ الؿتلخريـ. وجام يف بعض الـسخ: 

َ  ِّب ْ ُ ُِّوِلْ ِّ
وٓخِّ ِ َُ  ْ ْ ُ ِّم  ِّم  ِّ  

ات َكهَذا إَِذا اْلِػْعهُؾ َتهالَ َمها َلهْؿ ومع ذلؽ فنن هذا البقت عؾك كؾ حال  عؾك كؾ هذه الروي

َيِرْد   َمها َقْبُؾهف َمْعُؿهقل َمها َبْعهُد ُوِجهْد، مهـ أبقهات إلػقهة الؿعؼهدة، وإبقهات الؿعؼهدة التهل يف 

إلػقة قؾقؾة، فؾفهذا يـؼهد عـهدما كجهد بقًتها معؼهًدا يف إلػقهة. وتؼهديره كهذا يؾتهزم رفهع آسهؿ 

ًٓ لؾػعهؾ الهذي وجهد الؿسئقل عـف إذا تال الػعؾ ا لؿسئقل هقًئا لـ يرد آسؿ الذي قبؾف معؿق

بعده. حتك قال أبق حقان عـ هذا البقت: هذا كالم يف  اية التعؼقد والرتاتة، لؽـ يبؼك أكهف مهـ 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 أبقات إلػقة.

ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ ابهـ مالهؽ عؾهك جهقاز الـصه  عؾهك آههتغال والرفهع عؾهك آبتهدام 

ؿقاضع التل يجقز فقفا الـص  عؾك آهتغال والرفع عؾك آبتهدام، والـص  هق الؿختار. ال

 ولؽـ الؿختار هق الـص  عؾك آهتغال، فؼال:

اااْئِّ َِيِّط    ِّ ِّخِْ ااا س ْ ااا     ِّ ِّن ْ ااائ  اْ تَِااا   ِّو 

 ِّ

اااااْئِّ ِّال    ااااا نُ ِّاْ ِ ْ ااااا   ااااا ِّإِا  ِّم  ب ْ ااااا   ِّو 

ِِّّ ااااا      ِّ ْ ااااا س ِّبِااااا  ِّخ 
ااااا طِ س   ِّ ب ْ ااااا   ِّو 

 ِّ

ُِّمْساااااااااات ِق  ِّ ْ اااااااااا س
ااااااااااْوِ ِّخِ َُ  ْ ِّ  َوٓ ِِّّم 

ثؿ تؽّؾؿ عؾك جقاز الـص  عؾهك آههتغال والرفهع عؾهك آبتهدام عؾهك السهقام كالهؿها ِِّّ

 جائزان عؾك السقام، فؼال:

ا ْ ااااا خُِّمْخ  ااااا  
ْ ُ اااااْوُفِّخِ  َ ااااا  ِّاْ    ِّ ْْ إِ ِّ و 

ِّ

ََااااا اخِّ ُِّمخ  ْْ ااااا ْ  ِ   ِّخ  ْس ِّاْتااااا ِْ ااااا   ِّ
ِْ ِّبِااااا

وًرا أو مضهاًفا، كؼقلهؽ: ثؿ تؽؾؿ عؾك كص  آسؿ عؾك آهتغال: إذا كان ضؿقره مجرِِّّ

 زيًدا سؾؿُت عؾقف، وكؼقلؽ: زيًدا أكرمُت أخاه، فؼال:

اااااا  ِّ ااااااْ ِفِّل  ِّبِح 
ْ ااااااُ ْو س ْ ااااااُ ِّم  خ  ِّو 

ِّ

ِّا ْجااااااااا ِي ْ ااااااااا س و    ِّ
ااااااااا خ  س ِّ  ْوِّبِنِغ 

ثؿ تؽؾؿ عؾك الـص  عؾك آهتغال بػعٍؾ يػسهره وصهػ ولهقس يػسهره فعهؾ، كؼقلهؽ: ِِّّ

 زيًدا أكا مؽرمف، فؼال:

ا و  َ ِّيفِّ اااو  ت  اااْ ِِّّو   َ اِّ    َ َِّ ْ ااا   ِّو  َِ ِّاْ   ااا 

ِّ

ااااْ ِّ     ِّ ـ 
اااا نِ ااااُ ِّم  ِّا  ْْ ِّ  اااا ْْ ِّبِ ْ ِ  اااا ِّإِ

وأخقًرا، تؽّؾؿ عؾك الـص  عؾك آهتغال السهببل، كؼقلهؽ: زيهًدا أكرمهُت رجهالً يحبهف، ِِّّ

 فؼال:

ِـِّ ِّبِت اااااااااااا بِ اااااااااااا  ِّ   ِ اااااااااااا     ُ ْ ق  ِّو 

ِّ

ِـِّ اِ ااااااا ِّبِااااااان ْ ِتِّآْتاااااااِّْاْ و 
ااااااا س ُ ْ ق    ِّ

ِِّّ ؿاكقة عشهر باًبها. كتققهػ قؾهقالً إن كاكهت أسهئؾة فقؿها سهبؼ ثهؿ كؽقن بذلؽ قد اكتفقـا مـ ث

 ؟كؽؿؾ. هؾ هـاك مـ أسئؾة أو كؾ هلم واضح

 

 



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 55

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 األصئلت
 

¢ 

 بخصقص مراد الُؿَملِّػ مـ ققلف:  والثاين مـفؿا كثالث ذكر،. سؤال:ال

أن الحؽهؿ يشهؿؾ إول  والثان مـفؿا كثالهث ذكهر، فحهص الحؽهؿ بالثهاين مهعاجلواب: 

 .والثاين

الؿػعقٓت.. الؿػعقل.. والثاين معروف أكف مـصقب والثالث معروف أكف مـصهقب كهؾ 

الؿػاعقؾ مـصقبة ٓ يقجد مػعقل مرفقع أو مجرور لؽـ هق يتؽؾؿ عؾك الحؽؿ.. ههق كالمهف 

عؾهك هـا لقس عؾك أكف مـصقب أو  قر مـصقب، فؽؾفا مـصقبة ٓ هؽ يف ذلؽ وإكؿها يهتؽؾؿ 

الحؽؿ حؽؿ الؿػعقل مـ حقث الحهذف وعهدم الحهذف، التؼهديؿ والههتلخقر، جهقاز التعؾقهؼ 

جقاز اإللغام، ههؾ ههذه إههقام تجهقز فقفها أم ٓ تجهقز، ههؾ ههق كؿػعهقل ظهـ أو كؿػعهقل 

كسك، فؼال ٓ الؿػعقل الثاين كؿػعقل كسك ولقس كؿػعقل ظـ الذي قال فقهف مهـ قبهؾ  وٓ 

مػعقل مػعقلل ظهـ ذلهؽ، لؽهـ هـها قهال كعهؿ يجهقز: ٕكهف كؿػعهقل  ُتجز،. فؿا يجقز لؽ يف

كسك الثاين، لؽـ إول كذلؽ كؿػعقل كسك يف الحؽؿ. فؾقس الؽالم عؾك أكهف مـصهقب ٓ، 

الؽههالم عؾههك أحؽامههف إخههرى، وأمهها ققلههف مـصههقب فؽههؾ الؿػاعقههؾ مـصههقبة إول والثههاين 

 مـصقبة. والثالث ومػعقل ظـ ومػعقل كسك ومػعقل أعؾؿ كؾفا 

         

عرية الَّتل لجل إلقفا الُؿصـِّػ يف ههذا البقهت:  سؤال: ال َوَكْقُكَفها بخصقص الضرورة الشِّ

 ،.بُِؿْعَرِب إَْفَعاِل َقْؾ 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

هذه الؾغة أقؾ ما يؼال فقفا أهنها قؾقؾهة ولؽهـ الهذي يظفهر يعـهل لهق أن ابهـ ، كعؿاجلواب: 

إذن مها الهذي دعهاه لهذلؽ، الهذي مالؽ لؿ تضطره الضرورة الشعرية لذلؽ أكان يػعؾ ذلهؽ. 

دعاه الـظهر لفهذه الؾغهة الؼؾقؾهة أو الهذي دعهاه الضهرورة، إذن لـهرى الهدافع الحؼقؼهل ٓ كؾهػ 

 وكدور لغة وما لغة هل لغة قؾقؾة جًدا.

         

 بخصقص الضؿقر الؿسترت، وهؾ هق قسٌؿ ثالث مـ الضؿائر أم ٓ؟سؤال: ال

ؼقـ مـ الـحقيقـ بعضفؿ يجعؾهف قسهًؿا ثالًثها: مـػصهؾ كعؿ. قؾـا هذا عـد الؿحؼاجلواب: 

ومتصؾ ومسترت، لؽـ التحؼقؼ أن الضؿقر الؿسترت مـ الؿتصؾ يعـل الضؿقر إما متصهؾ وإمها 

مـػصهؾ، والؿتصههؾ قسههؿان: بهارز ومسههترت... إحههؿ.. كقههػ؟ .. محؿهٌد جههام.. إي.. كعههؿ هههق 

ػاعهؾ الؿسهترت ..ٓ مها معـهك مسهترت مسترت مسترت ٕكف داخؾ يف الػعؾ.. هق هذا تلكقد لػظل لؾ

وجقًبا وجقاًزا؟ مسترت جقاًزا ٓ يعـل أكف يجقز أن تؾػظ بف، فالؿسترت لقس لف لػظ، العرب لهؿ 

تضع لف لػًظا، كقػ آآ تؾػظف. أما ققلف مسترت وجقًبا ومسترت جقاًزا هذه مسللة ثاكقة ٓ يعـك هبها 

، ووجقًبا ٓ يؿؽـ تظفهره ٓ، وإكؿها الؿهراد ما يػفؿف بعضفؿ، مسترت جقاًزا يعـل يؿؽـ تظفره

مسترت وجقًبا يعـل أن هذا الػعؾ ٓ يؽهقن فاعؾهف إٓ ضهؿقًرا مسهترتًا، مثهؾ أمهر الؿهذكر، مفؿها 

حاولت ٓ تستطقع أن تجعؾ فاعؾف إٓ ضؿقًرا مسترتًا  قؿ واجؾس وافعهؾ، ههق ضهؿقر مسهترت 

ارًزا مثؾ  اذه  مثؾ كذه ، هذه أفعهال ٓ يؿؽـ أن تجعؾ فاعؾف اسًؿا ظاهًرا أو ضؿقًرا ب  ب

 ٓ يؽقن  فاعؾفا إٓ ضؿقًرا مسترتًا.

أما الؿسترت جقاًزا فؿعـاه أن الػعؾ يجقز أن يؽقن فاعؾف ضؿقًرا مسترتًا، كؼقلؽ  محؿهد 

جههام ومحؿههد يههذه ،، ويجههقز أن يؽههقن فاعؾههف اسههًؿا ظههاهًرا مثههؾ  ذههه  محؿههد، محؿههد 

عائًدا إلك الضؿقر وإكؿا عائد إلهك الػعهؾ. الػعهؾ إمها أن  يذه ،. فؼقلفؿ جقاًزا ووجقًبا لقس

يؽقن فاعؾف مسترتًا يعـل يج  أن يؽقن فاعؾف مسترتًا، ٓ يؽقن هقًئا آخر، أو أن الػعهؾ يجهقز 

أن يؽههقن فاعؾههف ضههؿقًرا مسههترتًا ويجههقز أن يؽههقن فاعؾههف هههقًئا آخههر، اسههًؿا ظههاهًرا أو فعههؾ أو 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ؽـ أن تظفره أبًدا، حتك يف ققلف تعالك:  اسؽـ أكهت وزوجهؽ ضؿقًرا بارًزا. أما الؿسترت ٓ يؿ

الجـة، الػاعؾ لقس أكت الظاهر بؾ مسترتًا، والهدلقؾ عؾهك ذلهؽ أكهؽ يؿؽهـ أن تؼهقل اسهؽـ 

خهالص، أيههـ فاعؾهف؟ الػاعههؾ ٓ يجهقز حذفههف: ٕكههف عؿهدة، الػاعههؾ مقجهقد، لؽههـ مسههترت يف 

 ققلؽ ...

         

َِّ ِّا َستت ؟م ِّاَاِّْ و َ ِّا غَسؤال: ال

يؿؽهـ أن تلكهد الضهؿقر الؿسهترت ، قبهؾ قؾقهؾ يف الشهرح.. تقكقهد يعـهلهرحتفا اجلواب: 

وجقًبا أو الؿسترت جقاًزا لقس هـاك مشؽؾة قد تلكد، اسؽـ أكت أو محؿهد جهام ههق، فهه  ههق، 

 تقكقد لؾضؿقر الؿسترت ٓ مشؽؾة ٓ يؿؽـ أبًدا.

         

ِّ؟م ِّا َ اَِّباِّ)ا ت  َْ سؤال: ال

ٓ التعؾقؼ هذا خاص يف باب ظـ وأخقا ا.. التعؾقؼ .. هذا هرح مسللة كحقية اجلواب: 

قؾـا الػتح ٓ كشرح. التعؾقؼ هق وجقد حاجز بقـ العامؾ ومعؿقلهف، والحهقاجز ههذه مهذكقرة 

كآستػفام والـػل تؼقل عؾؿت هؾ محؿد قائؿ؟ ففؾ محؿد قائؿ مبتدأ وخهرب مرفقعهان. هها 

قههائؿ. وٓ تػصههؾفؿا بههه عؾؿت، لقجههقد الحههاجز هههؾ. لؽههـ  كسههك، ٓ  ارتػعهها. هههؾ محؿههد

 يؿؽـ، تؼقل: كسك محؿٌد هؾ الػؼقر ثقب؟ ٓ تليت.

         

ِّم ِّموِّ)آ ت    ؟سؤال: ال

آهههتغال هههق أن تؼههقل مههثالً يعـههل آآ أكرمههت محؿههًدا، أيههـ مػعههقل اإلكههرام؟ اجلواب: 

ؿًدا أكرمتف، أيـ الؿػعقل بهف؟ محؿهًدا مؼهدم. ٓ محؿًدا ٓ مشؽؾة. طق  قدم الؿػعقل بف، مح

مشؽؾة. حتك أن ما جامت الؿشؽؾة. ط ، عـهدما تؼهقل: محؿهٌد أكرمتهف أيهـ مػعهقل أكهرم 

ها؟ الفام، ومحؿٌد مبتدأ أيًضها ٓ تقجهد مشهؽؾة إلهك أن ٓ تقجهد مشهؽؾة، الؿشهؽؾة عـهدما 

لؿشهؽؾة فهه  محؿهًدا أكرمتهف، أيهـ  تؼقل: محؿًدا أكرمتف هـا تبدأ الؿشؽؾة. آهتغال ههق حهؾ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

الؿػعقل اإلكرام الفام أم محؿد؟ الفام تعقد إلك محؿد، لؽـ هؾ الؿػعقل هق محؿد الظهاهر 

أم الضؿقر؟ وٓ يؿؽـ أن يؽقن لؾػعؾ القاحد مػعقلقـ. قالقا أمر سفؾ: كؼهقل  أكرمتهف فعهؾ 

التؼههدير هههق  أكرمههت وفاعههؾ ومػعههقل بههف،: فههالؿػعقل هههق الفههام، ومحؿههًدا كؼههدر لههف فعههالً، و

محؿًدا أكرمتهف،، فحهذفـا الػعهؾ إول لؾدٓلهة الػعهؾ الظهاهر، فقسهؿقن  محؿهًدا، مـصهقب 

عؾك آهتغال، يعـل مـصقب بػعؾ محذوف مـ جـس الػعهؾ الؿهذكقر. وههذا أسهؾقب مهـ 

أسالق  الؿبالغة كتؼقل: أكرمتف أكرمتف، أكرمت محؿًدا أكرمتف، فؿحؿهًدا أكرمتهف كلكهؽ قؾهت 

 متف أكرمتف،.  أكر

هذا هق آهتغال وهق كثقر يف الؼرآن الؽريؿ:  والسؿاَم رفعفها، أي رفهع السهؿام رفعفها. 

 يؾف هذا هرح آهتغال.

         

ِّبتقسَِّْابِّْم   ِّا َِّْاِّْ  نحو؟سؤال: ال ِّم ِّا ا  

كعؿ ابـ مالؽ أتك بتؼسهقؿ جديهد لؾـحهق، ٓ كؼهؾ تؼسهقؿ ترتقه ، كعهؿ الرتتقه  اجلواب: 

لذي ابتدعف ابـ مالؽ أعج  بف الـحقيقن كثقًرا وهق الؿعتؿد إلك القهقم. ابهـ مالهؽ يعـهل يف ا

أ ؾ  حقاتف كهان مدرًسها لهقس عالؿهط فؼهط بهؾ كهان مدرًسها يهدرس قؾـها يف الحؾه  درس يف 

الؿدرسهههة السهههؾطاكقة، ويف دمشهههؼ يف الؿدرسهههة العادلقهههة، فؽهههان يهههدرس الطهههالب الصهههغار 

 كت  كثقرة تعؾقؿقة.  والؿتقسطقـ والؽبار فؾف

 واهلل أعؾؿ. وصؾك اهلل وسؾؿ عؾك كبقـا محؿد وعؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ. 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 الثبويالذرس 
 

¢ 

الحؿههد هلل رب العههالؿقـ، والصههالة والسههالم عؾههك كبقـهها محؿههد وعؾههك آلههف وأصههحابف 

 أجؿعقـ، أما بعد...

ركاتههف وحقههاكؿ اهلل وبقههاكؿ، يف عصههر يههقم السههبت الثالههث فسههالم اهلل عؾههقؽؿ ورحؿتههف وب

والعشههريـ مههـ هههفر رجهه  مههـ سههـة ثـتههقـ وثالثههقـ وأربعؿائههة وألههػ مههـ الفجههرة الـبقيههة 

الؿباركة، وكحـ يف جامع الزهرام بؿديـة الرياض كعؼد بحؿد اهلل وتقفقؼف الهدرس الثالهث مهـ 

 دروس فتح ألػقة ابـ مالؽ عؾقف رحؿة اهلل.

تققػـا يف الدرس الؿاضل عـد الباب التاسع عشهر، عـهد البقهت السهابع والسهتقـ وكـا قد 

 بعد الؿائتقـ، وكؽؿؾ إن هام اهلل تعالك ما تققػـا عـده.

كعؿ؟ وقؾت ذلؽ... قؾت الرياض؟ أكا متلكد، أريد أن أقهقل البحقريهة، ٓ أخطهد، يعـهل 

ع الزهههرام بؿديـههة يف الريههاض، مههـ هههدة الخطههل... مههـ هههدة الحههرص أخطههلت، كعههؿ، جههام

 البحقرية، طق .

، وقد عؼهده ابهـ مالهؽ رحؿهف ا   َِّا ت تـِّ   ِّوموِّ   يِّا    ِّو  ومْكؼقل كحـ يف 

 اهلل تعالك يف أحد عشر بقًتا، وفقف سبع مسائؾ:

  .الؿسللة إولك: تعريػ الػعؾ الؿتعدي 

  .والثاكقة: عؿؾ الػعؾ الؿتعدي 

  .والثالثة: تعريػ الػعؾ الالزم 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 بعة: إفعال التل يج  أن تؽقن ٓزمة. والرا 

  .والخامسة: عؿؾ الػعؾ الالزم 

  .والسادسة: الرتتق  بقـ الؿػاعقؾ 

 .والسابعة: حج  الؿػعقل بف 

 فبدأ ابـ مالؽ رحؿف اهلل تعالك بالؽالم عؾك تعريػ الػعؾ الؿتعدي فؼال: 

ِّ  ِ اااْ ِّ ْْ اااَ أِّ     َُ ااُ ِّا ِ ْ ااِ ِّاْ  ِّ    م 

 

َْ ِِّم ِّ  ااا ااا ِّال  ااْ ِّم  َِ ِّن حااُوِّ  
ِْ ِّبِااا اس ِّْ اا  

 وبعد أن عّرف الػعؾ الالزم، بقـ لـا عؿؾف، فؼال يف بقان الػعؾ الؿتعدي: 

نُااْئِّ ِّا  ْْ ِّ  اا ْْ ِّإِ ُْ ْ ُ اااو   ِّم 
ِْ ِّخ  ْنِ ااْئِّبِااا

 

َبْ ُ ِّا ُاُتااائ  اا   ِّن ْحااُوِّ   ِّخ  ِ اا س ْْ اا   ِّ

 :ثؿ اكتؼؾ بعد ذلؽ إلك الؽالم عـ الػعؾ الالزم، فعرف الػعؾ الالزم فؼال 

َُ اّ ي ِّالَ ِّا  وههذا التعريهػ يسهؿك التعريهػ بالضهد، ٕن التعريهػ أكهقاع مـفها: ِّوٓ م 

التعريػ بالؿاهقة والتعريػ بالتؿثقؾ والتعريهػ بالضهد، ففـها قهال الهالزم  قهر الؿعهدى ٕكهف 

 سبؼ أن تؽؾؿ عـ الؿعدى فعرفف وبقـ العالمة التل تؿقزه.

 ل:ثؿ بقـ إفعال التل ٓ تؽقن إٓ ٓزمة فؼا

ِّْْ اان ِش   ِّ ْْ
ااَ أِّوُ ااتِ   َُ ِّالَااُ ِّاْ  ِّوٓ م 

 

ُِّ اااااااااُ وُمِّ خ ااااااااا ِ ِّا َساااااااااج  ا  ِّ 

اا ِِِّّّ  س  نْس  غاا ِم ِّاْ    َُ ِّواْ  َ اا    ااٍاِّاْخ  

ااااااااا  ن س   َ ِّ ْوِّ ااااااااا ِّنظ خااااااااا خ  اْ ت غ 

ااااَ أِّ ِّ   َُ ِّاْ  ع  اااا و  اااا ِّ ْوِّط  غخ  وِّ    

َ ُ ِّخ ْمت َ ا  َ  ِّ
ِّ وا  س

ااااا   ن س   َ ِّ ْوِّ ااااا ِّنظ خااااا خ ِّومااااا ِّاْ ت غ 

ِّ ااااا ِّ غخ اااااَ أ وِّ       َُ ِّاْ  ع  ااااا و  ِّ ْوِّط 

ِّ

ااااااااااَ ُ ِّخ ْمت ااااااااااَ ا   َ  ِّ
ِّ وا اااااااااا س

ققلف كـفؿ، كذا افعؾؾ أي وكذا افعؾؾ، ولؽـف حذف حرف العطهػ وابهـ مالهؽ يحهذف ِّ

حرف العطػ القاو كثقًرا يف ألػقتف، وهق جائز يف ضرورة الشعر وقؾقؾ يف الـثر، وسقليت بهذلؽ 

 أمثؾة كثقرة يف ألػقتف رحؿف اهلل.

 الػعؾ الالزم بقـ عؿؾ الػعؾ الالزم فؼال: وبعد أن عرف

اااااا  ِّ اااااا ِّبحااااااْ ِفِّل  ِّٓ مخ اااااا   ِّو  

 

اااا  ِّ  نْج  َُ ْفِّخ  ن ااااُئِّ   ٍِ ُِّ اااا ْْ ِّوإ

 َُِّ َ ااااااااااااا ِ ِّا  ْْ ِّو  َْ ِّويفِّ  ْقااااااااااااا خ ِّن 

ِّ

ااُ وا  ِّا  ْْ ِجْ ااُ ِّ     ِّ ِّ  ااْ تس ِْ ِّ  ْماا ـ  ِّماا

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

وققلف وإن حذف فالـص ، أي وإن حذف فالـص  إٓ أكف سؽـ الػام إولهك إلد امفها 

الػام التل بعدها، ويسؿك هذا إد اًما كبقًرا وسبؼ الؽالم عـ هذا اإلد ام وقؾـا إكهف جهائز يف يف 

الـثر ولقس مـ ضرورة يف الشعر وإن مالؽ أد ؿ إد اًما كبقهًرا يف الؿقضهعقـ مهـ ألػقتهف، ههذا 

 ."أوهؽ قد"الؿقضع والؿقضع السابؼ يف باب أفعال الؿؼاربة يف ققلف 

ودا الؼاتهؾ الؼتقهؾ يديهف إذا أدى "يدوا يؼال يف الؾغة   " ِّ ِّْا وا ج "وققلف يف الؿثال 

 ."ديتف لقلقف

ثههؿ تؽؾههؿ رحؿههف اهلل عؾههك الرتتقهه  بههقـ الؿػاعقههؾ إذا تعههددت ٕن الؿػاعقههؾ قههد تؽههقن 

مػعقلقـ يف باب ظـ وكسا وقد تؽقن ثالثهة يف بهاب أعؾهؿ، فهتؽؾؿ عؾهك ترتقبفها إذا اجتؿعهت 

 فؼال:

ِّخ  اا سِّ ُْ ااْ  ِِّّْْوإ ااُ ِّت  اا  َ ِّم نخاا ِّ 

 

 ِّْْ  َ  َ ِّاْ ا ِّن ْساا  ْْ ُ ا اا    ِّ ْْ ا ِّم  ْْ ْ  ِس    ِّ ْْ ِِّم

ا  اااا     ِّ وِلاااائس َُ
ُمِّإ ااااُ ِّ ِ ْ اااا   ِّوا 

ِّ

أ  اا ِّ ااْ ُِّااا   َخ ْت ِّإْ ااِ ِّ   ااْ ُ َِّا   ِّو  

ِّ ، وقههال  "ألبَسههـ"كههذا يف جؿقههع كسههخ التحؼقههؼ بػههتح السههقـ  "ألبَسههـ"وققلههف يف الؿثههال 

لقطهابؼ  "ألبُِسـ"رومل إكف قد يؽقن بضؿ السقـ الثقبان يف حاهقتف الؿشفقرة عؾك هرح أج

بؼقة الؿثال مـ زاركؿ، ٕن زاركؿ لؾجؿع فقـاسبف ألبُسهـ خطهاب لؾجؿهع، وقهد تؽهقن السهقـ 

فقؽقن ققلف زاركؿ مـ باب التعظقؿ ٕن الؿػرد قد يخاط  بالجؿع تعظقًؿا  "ألبَسـ"مػتقحة 

ـ عؼقهؾ، ولؽهـ مها قهآه ههق مهـ لف، وكذا قال الخضري يف حاهقتف الؿشفقرة عؾهك ههرح ابه

وهههق  "ألبَسهـ"بهاب آجتفهاد، أمهها الهذي يف كسهخ إلػقههة الؿخطقطهة ففههق فهتح السهقـ فؼههط 

ألبَسهـ مهـ "الؿقافؼ لؿا يف أصؾ إلػقة وهق الؽافقة الشافقة، وكص الؿثال يف الؽافقة الشافقة 

ـْ   .  "زاركا َكْسَج اْلَقَؿ

 حذف الؿػعقل بف فؼال: ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ رحؿف اهلل تعالك عؾك

ِّا ِغاا ِّْ ْْ ِّ اا ْْ ِلااْ ِّإ
  ِّ ْغاا   س ِّخ  ف  ٍْ اا ِّو  

 

وابخاا ِّ ْوُِّ ِ اا ِّْ  ِّل   ْ ِفِّماا ِِّتااَ ٍْ اا ِّ ح 

اااااا    َ  ِ ُِّ ْْ ُفِّا نَ ِ ااااااُ ش ِّإ  ٍ ِّوُاْحاااااا

ِّ

اااااا   م  ُِّمْ ت    ُْ ُخاااااا ٍْ   ِّ ُْ ِّو ااااااْ ِّااااااااو

ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

جؿعههت الؽؾؿههة بههقـ  أل، واإلضههافة، والههذي جههقز ذلههؽ هههق كههقن  "الـاصههبفا"وققلههف 

ػظقة، ٕن  أل، ٓ تجامع اإلضافة إذا كاكت اإلضافة حؼقؼقة معـقية، والؿراد اإلضافة إضافة ل

باإلضافة الؾػظقة: ما كان الؿضاف فقفا وصًػا أي اسؿ فاعهؾ أو صهػة مشهبفة أو اسهؿ مػعهقل 

ًٓ لفههذا القصههػ وهههذا الؿقجههقد يف ققلههف  أو صههقغة مبالغههة، ويؽههقن الؿضههاف إلقههف معؿههق

 ذا جاز أن تجؿع بقـ  أل، واإلضافة.فـاص  اسؿ فاعؾ، لف "الـاصبفا"

َِِّّْب  َِّ  ِّاة َن ِّا   َِّا َتِّْا    اِّْوموِّب َِّا تن  عِّيفِّا  َ .ِّ

 فعؼده رحؿف اهلل يف ثؿاين أبقات، وذكر يف هذه إبقات ثالث مسائؾ:

  .إولك: تعريػ التـازع 

  .والثاكقة: أولك العامؾقـ بالعؿؾ 

 .والثالثة: أحؽام التـازع 

 ة بتعريػ التـازع فؼال رحؿف اهلل:فبدأ كالعاد

  َ اا ِّاْ ت غ  ِْ ِّ   ِمااا   ْْ اااْ ِّ إِ  َ   ِّ ْس ِّىفِّاْتاا

 

اااااْ ِّ   َ اااا ِّا     َ اِ اااااِ ِِّمنُْش ِ ْ او  ْ ااااُ ِّخ    ِّ

جهام "والؿراد بالتـازع هق أن يتؼهدم عهامالن ويهليت بعهدهؿا معؿهقٌل يطؾباكهف كهلن تؼهقل:  

ويؼهقل إن العهامؾقـ تـازعها فؿحؿهد يطؾبهف جهام فهاعاًل ويطؾبهف جؾهس فهاعاًل  "وجؾس محؿهد

فنن الرؤيهة واإلكهرام يتـازعهان الؿػعهقل بهف عؿهًروا  "رأيت وأكرمت عؿًرو"الػاعؾ أو تؼقل: 

جهام "هذا مـ باب التـازع وهل أيًضا مشؽؾة كحقية حؾفا الـحقيقن يف ههذا البهاب، أو تؼهقل: 

ًٓ بهف فتـازعها، فنن جام يطؾ  محؿًدا فاعاًل وأكرمت يطؾه  محؿهًدا مػعهق "وأكرمت محؿًدا

والحؾ سفؾ يف باب التـازع وهق أن تجعؾ ههذا آسهؿ الظهاهر يف أحهد العهامؾقـ، وتضهؿر يف 

 العامؾ الثاين ضؿقًرا يؽقن هق معؿقلف.

فؿحؿد فاعؾ ٕحد الػعؾقـ والػعؾ إخر فاعؾف ضهؿقر  "جام وجؾس محؿد"فنذا قؾت 

 يعقد إلك محؿد.

تـازعها، فليفؿها أولهك بهف؟ ٕكهف إذا عامؾقـ بالعؿهؾ، ثؿ تؽؾؿ رحؿف اهلل تعالك عؾك أولك ال
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

بآتػام يجقز أن تعؿؾ أحهدهؿا لؽهـ مهـ أولهك يف اإلعؿهال العامهؾ إول أم الثهاين؟، فؼهال 

 رحؿف اهلل:

ِّ  ْمااِ ِّاْ   ْ ااا   ِّْ ا َثاا نِ ِّ  ْو  اا ِِّ نْاا   ِّو 

 

اُِّ ْتااا   ِّْ   َ ِّ ْْ َْاااُ ُم ااا ِّال  ْاسخ   ِّ اْ ت ااا ا  ِّو 

يف كسخ إلػقة الؿخطقطهة وإعرابهف ههذا مهـ  قهرهؿ أي اختهار  هق الؿقجقد "ذا"وققلف  

 يعـل كثقريـ. "ذا أسره" قرهؿ عؽًسا عؾك فؽقهنؿ كثقريـ ذا أسره 

فتؽهقن  "واختار عؽًسا  قرهؿ ذو أسره" "ذو"وجام يف بعض الشروح يف هرح الفقاري 

 أسره صػًة لغقرهؿ، يعـل اختار  قرهؿ كثقرون عؽًسا.

هؿهزة يف جؿقهع كسهخ إلػقهة ويف ههروحفا إٓ مها جهام يف إعهراب وكؾؿة أسهره تتضهؿـ 

إلػقة لخالد إزهري وقد أعرب إلػقة كامؾهة كؾؿهة كؾؿهة، وعـهدما جهام إلهك ههذه الؽؾؿهة 

بػتح الفؿزة وههؿ رههط الرجهؾ إدكهقن، فعؾهؼ صهاح  تهاج العهروس وههق  "إَسره"قال: 

راب إلػقة فنكف ضبط  إسره، بهالػتح وإكهف وهذ الشقخ خالد إزهري يف إع"فؼال:  ا  بَ  

 ."ٓ يعتد بف، فالذي يظفر أن هذا سبؼ قؾؿ مـ الشقخ خالد

 ثؿ بعد ذلؽ بدأ ابـ مالؽ بالؽالم عؾك أحؽام التـازع فؼال رحؿف اهلل تعالك:

ااا  َ ِِّم 
َِ ااا ِّخِااا ِّغ  ااا    َ ْش َُ اااِ ِّا 

َِ ِّو   ْ 

 

اااااا   اااااا ِّاْ ُتِ م  اْ ت ااااااِ ْمِّم  اااااا ُ ِّو  ن         ِّ

َُْحِّ  ُاِساااااا  ُِّ   ِّو  ِْ ااااا  ِسااااان   ِّاْبن    

 

اااا   ااااْ ِّب    ا    و    ْ اااا   ا  ِّ   اْ ت اااا   ِّو 

ِّ اااا  ِّ
َِ ااااْ ُِّ ْم   ِّ ِّ  َو س ـْ اااا ٓ ِّ  ِجاااْمِّم  ِّو 

ِّ 

ِّ

َ  سِّ  ْغاا َُ ـسِّ  بِ ْخااا َْ ِِّا  ااا ُِّ وِمااا  ِّ   ِ  

ِّ مِّْ ِّاْ اا   ُْ اا خ  ٍْ ِّْْ  ب ااْ ِّ   َْاا  ِّ  إِ ِّال  ْْ ُااا ِّا 

ِِّّْ      

ِّاْ خ   ااااا ِّْ  ُِّماااااو  ْْ ُااااا ِّا  ْْ ِّإِ ُْ ْنااااا     
ِّو   

ِّ ِّ    اااا ا   َ
َِ اااا ِّغ  ْْ ُااااا ِّا  ْْ ْ ِشاااا ِِّإ

ِّو   

ِّ

اااااا ا  س    َُ ِّاْ  ُْ اااااا ُِّا  اااااا بِ َْاااااا ِِّم    ِ ِّ

اااااا   ُظنَاااااا نِ ِّ     ا  ِّو  ْن ُ اااااا
ْحااااااُوِّ   ِّن 

ِّ

ااا   ااا ِّا َ   
ِّخِ ِْ ْا اااو  ااا اخِّ     َْ ْاااا اخِّو      ِّ

ِّ  فؼقلف:

اااا  ِّ
َِ ااااْ ُِّ ْم   ِّ ِّ  َو س ـْ اااا ٓ ِّ  ِجاااْمِّم  ِّو 

ِّ 

ِّ

َ  سِّ  ْغاا َُ ـسِّ  بِ ْخااا َْ ِِّا  ااا ُِّ وِمااا  ِّ   ِ  

وثالثة أبقات بعده أربعة أبقات حهاول بعهدهؿ اختصهارها يف بقهت واحهد فلحسهـ وأجهاد ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 فؼال:

ِّوا  غاا ِّخ  ااٍفِّوتااوام ِّ  اا ا

 

ِّو  شااااا ِّْا َخااااا   ِّا َ ااااااا  

 فنن هذا البقت يشتؿؾ عؾك كؾ ما يف هذه إبقات إربعة. 

أحقاًكها، يؿؽـ أن تستدركقا مها فهاتؽؿ مهـ خهالل التسهجقؾ، وإٓ فهنين أعؾهؿ أكـهل أسهرع 

 قال:

ِّوا  غاا ِّخ  ااٍفِّوتااوام ِّ  اا ا

 

ِّو  شااااا ِّْا َخااااا   ِّا َ ااااااا  

تلمؾ البقت ثؿ تلمؾ يف هذه إبقات إربعة ستجد أكف يؽػل عـف، وققلف ابـ مالؽ رحؿهف  

أصؾف وأظفر إن ثؿ خػػ الفؿزة بحذففا وكؼؾ حركتفا إلك الساكـ قبؾفا، فنن  "وأظفرن"اهلل 

ـ قبؾفا، وإن كاكت حركتفا الػتح سقػتح الساكـ قبؾفها، وإن كاكت حركتفا الضؿ فقضؿ الساك

كاكت حركتفا الؽسر فسقؽسر الساكـ قبؾفا، وإن حركتفا الؽسر ولفذا كسر الهرام التهل قبؾفها 

 "وأظفهِرن"ثؿ تليت الـقن ساكـة ٕكهف لهؿ يبؼهك مهـ إن إٓ الـهقن السهاكـة فؼهال  "وأظفرِ "فؼال 

تخػقػ يسؿك تخػقػ الفؿهزة بالحهذف والـؼهؾ، بالحهذف يؽقن ضؿقر خربًا، وقؾـا إن هذا ال

 أي حذف الفؿزة والـؼؾ أي كؼؾ حركتفا إلك الساكـ قبؾفا.

، فعؼهده ا  ا َِّا حا َيِّوا   ا اِّْوماوِّبا َِّا َ  او ِّا َ  اْثؿ اكتؼؾ رحؿف اهلل إلهك 

 رحؿف اهلل يف اثـقـ عشًرة بقًتا، ذكر فقف سبع مسائؾ:

  .الؿسللة إولك: تعريػ الؿصدر 

  .والؿسللة الثاكقة: كاص  الؿػعقل الؿطؾؼ 

  .والثالثة: أ راض الؿػعقل الؿطؾؼ 

  .والرابعة: ما يـقب عـ الؿصدر يف آكتصاب عـ الؿػعقل الؿطؾؼ 

  .والخامسة: تثـقة الؿصدر وجؿعف 

  .السادسة: حذف كاص  الؿػعقل الؿطؾؼ 

 .والسابعة: الؿػعقل الؿطؾؼ الؿمكد لـػسف ولغقره 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

باب باب الؿػعقل الؿطؾؼ بتعريهػ الؿصهدر، ٓ بتعريهػ الؿػعهقل الؿطؾهؼ، فبدأ هذا ال

 فؼال يف تعريػ الؿصدر: 

ِّْْ ِِّما ِْ ا  أِّا َ م  ا ِِّتاو  ِّم  ُْ ُاِّاْت    ْ  َ  ْ ِّا 

 

 ِّْْ ِّ  ِمااا ْْ ِِّمااا ْس اااة ْم اااْ ُ و  ِ ِّاْ ِ ْ اااِ ِّ   ِّم 

وإكؿهها عههرف الؿصههدر يف أول كالمههف عههـ الؿػعههقل الؿطؾههؼ ٕكههف يشههرتط يف الؿػعههقل  

 أن يؽقن مصدًرا لفذا بدأ بالؽالم عؾك تعريػ الؿصدر.الؿطؾؼ 

 ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك كاص  الؿػعقل الؿطؾؼ أي عامؾف الذي يـصبف فؼال:

ُِّنِ اااْئِّ ْ ااا س ِّ ْوِّو  ْ ااا س
ِّ  ْوِّخِ ِْ ْثِ ااا َِ ِّبِ

 

ِّاْنُتِخااااْئِّ  ِْ ْا  ٍ ِّ  ْ اااا خِّ ِشاااا ُْ ْوُناااا ِّو   

ِّانِّْ"وققلف يف الشطر الثاين:   ِْ ْا  ٍ ِّ  ْ  خِّ ِش ُْ ْوُن وأرجهح أن الؿصهدر  أي أكا اكتخ  "ُتِخْئِّو   

هق ققل الجؿفهقر، وأول مها كؼهػ عـهده بعهد بصريٌّ و، وهذا الؼقل اإلضافةهق أصؾ الػعؾ و

ـْ ِّ"هذا آختقار ما ذكره يف البقت السابؼ عـدما قال يف آخره 
ـْ َأمِ
ـٍ مِ فجعؾ إمـ وههق  "َكَلْم

 ًذا مهـ الػعهؾ، وهههذا يخهالػ مههـمههلخقمصهدر مهـ أمِههـ وههق الػعهؾ، يعـههل فجعهؾ الؿصهدر 

حف ورجحههف، هههذا هههق قههقل الؽههقفققـ، وهههذا مههـ تسههّؿحف وتجههّقزه، وقههد فعههؾ ذلههؽ يف  صههحَّ

مقاضع عدة مـ إلػقة، سـؼػ عـد بعض ههذه الؿقاضهع، سهتجد أكهف يشهتؼ مهـ الػعهؾ، وٓ 

 يشتؼ مـ الؿصدر مـ باب التسّؿح والتجقز.

 ؿػعقل الؿطؾؼ، أ راضف أي فقائده فؼال:ثؿ قال رحؿف اهلل تعالك يف بقان أ راض ال

َِّْ اااا   ِّ  ْوِّ   ُْ ْو َِاااا اخِّ ْوِّن ْو ااااَُِّا ِااااَ   ِّ

 

اااْ ِّ  َِيِّا    ِّ   َْ ااا ِّت  ِْ َْ     َْ ااا ِساااْ ُ ِّت    ِّ

 "أو"فقهف تخػقهػ لؾفؿهزة وههق أيًضها تخػقهػ بالحهذف والـؼهؾ، ف  "تقكقًدا أو"وققلف  

ـ، والتـقيـ كؿها كعهرف كهقن هؿزة مػتقحة فحذففا وكؼؾ فتحتفا إلك الساكـ قبؾفا وهق التـقي

يـتفل بدال مػتقحة وبعدها كقن سهاكـة تقكقهًدا، فهنذا أردت أن تخػهػ  "تقكقًدا"ساكـة فؼقلف 

الفؿههزة يف أو سههتحذف الفؿههزة سههقبؼك واو سههاكـة يف أو وفتحههة الفؿههزة سههتـؼؾفا إلههك التـههقيـ 

ة تقكقههدكق، هههذا سههقؽقن كقًكهها مػتقحههة فتؼههقل تقكقههَد ثههؿ كههقن مػتقحههة تقكقههَدَن ثههؿ واو سههاكـ

تخػقػ بالحذف والـؼؾ، ويف البقت السابؼ قال بؿثؾف أو فعؾـق أيًضا تخػقًػا بالحهذف والـؼهؾ 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 لؽـ ما الػرم بقـ الؿقضعقـ؟

عؾههك سههبقؾ الـصهه  يعـههل الـههقن السههاكـة التـههقيـ  "تقكقههًدا"الػههرم بههقـ الؿقضههعقـ أن 

سبقؾ جر أي كسرتقـ يعـهل الـهقن  مسبقم بػتحة تقكقًدا أما الؽؾؿة يف البقت السابؼ فعٍؾ عؾك

الساكـة مسبققة بؽسرة فعٍؾ أو سهـحذف الفؿهزة مهـ أو لــؼهؾ حركتفها إلهك التـهقيـ، التـهقيـ 

ـَ الهالم تحتفها كسهرة ثهؿ الـهقن مهـ التـهقيـ  مسبقم بؽسرة إذا سهـؼقل فعهِؾ ثهؿ فعؾِهـ ٓ فعؾِه

ـَ ثهؿ ك
سهتؽؿؾ البهاقل مهـ أو فعؾِـَهق مػتقحة ٕن أو الفؿزة مػتقحة تـؼؾ الػتحة إلك الـقن فعؾِ

 ففذا هق التخػقػ عـفؿا.

ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ رحؿهف اهلل عؾهك مها يـهقب عهـ الؿصهدر يف آكتصهاب عؾهك الؿػعهقل 

الؿطؾؼ، ٕكـا ذكركا يف البداية أكف ٓ يـتص  عـ الؿػعقل الؿطؾؼ إٓ الؿصدر، وهـهاك أسهؿام 

 عـفا يف هذا البقت: قد تـقب عـ الؿصدر فتـتص  عؾك الؿػعقل الؿطؾؼ فؼال

ِّ ّ  َ ِّ
ِْ َْاااا اااا ِّ     ِّم  ُْ نْاااا   ِّ َُ نُااااو ااااْ ِّا  ِّو   

 

 ِّ ْ  ٍ ااا ِّاْ ج  ُِ اْخاا   ِّو  ِجااَ ُِّ ااَ ِّاْ ِجااا     ِّ

 ثؿ تؽؾؿ عؾك تثـقة الؿصدر وجؿعف فؼال:  

ا ااااااْ ِّ  ب اااااا   و    ِّخ 
اااااا ِّ ِت ْو َِاااااا س م  ِّو 

 

ْخااااا َِا ِّ  ُ ِّو    َْااااا   ِّال  ـْ ااااا  َ اْل ِّو   ْ ااااا  َ ِّو 

 طؾؼ أي عامؾف فؼال: ثؿ تؽؾؿ عؾك حذف كاص  الؿػعقل الؿ 

ِـّْ ااااِ ِّاْمت ناااا ؤ    َُ ُفِّ   ِمااااِ ِّاْ  ٍْ اااا ِّو   

 

ِـّْ  اااااا ُِّمَتس  اُ ِّ ِاااااا   َِ س اااااا ِِّتااااااو 
خِ ِّو 

 ِّ ٓ ِّب اااا  
ِّآ س ـ  اااا ِّم   ْ ااااْت ُفِّ   ٍْ اااا اْ ح  ِّو 

ِّ

ِّ   ْنااااُ ٓ ِّ  ٍْ ن ااااْ ٓخِّا َ اااا   ِّ
ِْ ِّخِْ ِ اااا ْْ ِِّمااا

ِّ نَااااااا  نَمااااااا ِّم    ِّ ااااااا ِّ ِت ْ ِ اااااااَ س م  ِّو 

ِّ

نَاااااا   َْااااااَُِّّ   ُفِّ    ٍ ُِّاْحاااااا ُْ ِّ   ِمُ ااااا

ِّ اِّ  ٍ اااااا   َِّْ ا  ْ اااااا سِّو  وِّ   َُ ِّو  ااااااَ ا  ُِّما 

ِّ

ِّاْتااات ن ْ ِّ  ْس َْ ااا   ِّ ِْ ِِّْٓتااا ْ ااا س
ِّخِ ِّن  ئِااائ 

ِّ نَِما ِّ﴿تشقر إلك ققلف عز وجهؾ:  "كنما مـا"أي الذي وققلف  "الؾذ"وققلف  ِّخ  ا د   َ واِّاْ و  ُ ا ن خ 

ا خِّ إَِم ِّخِ   نو ِّب ْ ُ ِّو   يف سقرة محؿد عؾقف الصالة والسالم. [1]محَ  ﴾م 

ؾك الؿػعقل الؿطؾؼ الؿمكهد، وقهد يؽهقن ممكهًدا لـػسهف وقهد يؽهقن ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ ع

 ممكًدا لغقره فذكر كؾ ذلؽ فؼال:
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ا اااااا   ُُِّْمؤ    اااااا اااااا ِّا ْ ُ ون  ِّم  ُْ ِمنْاااااا ِّو 

 

ْ ت اااااااا ا ِّ  َُ َْاااااااا ِِ ِّخ  ْ  ِّ  ْوِّال 
ِْ ِّ ِن ْ ساااااااا

ااااا   ْ ااااا ُِّ ْ خ  اااااَ ِّ       ُِّْ ْحاااااُوِّ  ااااا ِّن 

ِّ

ِّ َقاااَِِّ اااْ خ    ااا ْبنِ ِّ  ْنااا     ِّ ِْ ا َثااا  ِّو 

ِّ َُِّ ِّ ا    ٍ اااا   ِّْْ اااا   َْ ُِّل ِّب ْ اااا  
ِْ َت اااا َِ ِّوِّ   

ِّ

 ِّْْ اِ ُِّ ْغاااا    َ ِّ اااا    ِ اااا ُِّباااااَُِّبا    ِّ

ِّ أصؾفا لل بؽاٌم كؾؿهة مؿهدودة آخرهها هؿهزة  "كؾل بؽا بؽام"وققلف يف هذا البقت إخقر 

مضههؿقمة بتـههقيـ بؽههاٌم ثههؿ قصههر الؿؿههدود وقصههر الؿؿههدود جههائز يف الشههعر، مهها معـههك قصههر 

ؿزة فهنذا حهذفـا الفؿهزة سهقـحذف معفها مها تحؿؾهف الفؿهزة الؿؿدود هـا بؽاٌم؟ بلن كحذف الف

آخر الؽؾؿة هل التل تحؿؾ حركهة اإلعهراب، فعـهدما حهذفـا الفؿهزة اكحهذفت معفها الضهؿة، 

يظفهر  "بؽهامٌ "اكحذفت معفا ماذا؟ الضؿة عالمة اإلعراب فؼط، أما التـقيـ فشلم آخر، يعـل 

كقة يف الرسؿ اإلمالئل هل رمهز التـهقيـ، ضؿتقـ، الضؿة إولك عالمة اإلعراب، والضؿة الثا

والتـقيـ ٓ عالقة لف باإلعراب، التـهقيـ كهقن سهاكـة تؾحهؼ آخهر حركهة يف آسهؿ، إذا حهذفـا 

الفؿزة وحذفـا الضؿة عالمة اإلعراب ماذا بؼل؟ بؼل التـقيـ، التـقيـ كقن ساكـة تؾحهؼ آخهر 

دما صار اسهؿا مؼصهقًرا، مؼصهقر حركة يف آسؿ، ابحث لل أن عـ آخر حركة يف آسؿ بع

بللػ بؽا إلػ يف العربقة معؾقم أهنا مالزمة لؾسؽقن، ٓ تتحؿؾ الحركهة ٓ فتحهة وٓ ضهؿة 

وٓ كسرة، إًذا ما عؾقف حركة، كـظر لؾذي قبؾفا، ما الهذي قبؾفها؟ الؽهاف، ومها حركهة الؽهاف؟ 

الؽهاف كهليت بهالتـقيـ فـؼهقل  الػتح، إًذا يليت بالتـقيـ ويضعف بعد فتح الؽاف، فبؽها بعهد فتحهة

بًؽا، ما هذا التـقيـ؟ هق تـقيـ الصهرف، ٕن الؽؾؿهة مصهروفة لقسهت مؿـقعهة مهـ الصهرف، 

التـقيـ ما لف عالقة باإلعراب يهليت مهع كؾؿهة مصهروفة، إٓ أكهف يؾحهؼ آخهر حركهة يف الؽؾؿهة، 

 فؾفذا كؼقل: لل بًؽا بؽام ذات عضؾة.

ِّوا    اِّْوموِّب َِّا َ  و ِّ ْ.َِِِّّّْننتق ِّب  َِّ  ِّإ  ِّا   َِّا ث ين

 فعؼده رحؿف اهلل يف خؿسة أبقات فؼط وذكر فقف ثالثة مسائؾ.

  .الؿسللة إولك: تعريػ الؿػعقل لف 

  .والثاكقة: هروط الؿػعقل لف 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

  .والثالثة: أكقاع الؿػعقل لف 

 فبدأ كالعادة بتعريػ الؿػعقل لف فؼال رحؿف اهلل: 

ْ ُ اااوٓخِّ  اااِّْاْ َْ ااا اااُئِّم  ُِّْْانْ   ُاِّإِ   ِّ

 

 ِّْْ َ ُجااااْ ُِّ ااااْا اخِّو  ْ ِ ااااَ خِّ     ِّ  ْ ِّ  ب اااا 

 ثؿ تؽؾؿ عؾك هروط الؿػعقل لف فؼال: 

ُِّمَتحااااْ ِّ ِْ ااااُ ِّخَِاااا  َ  ْ اااا ِّا   َ ْمااااوِّبِ ِّو 

 

ُِّخِقااااْ ِّ   ّ ااااْ    ِّ ْْ إ اااا ِ  خِّو  خ  ْ تااااَِّو  ِّو 

ِـّْ  ت نِااا َْ ِّا  َْت  ْ ِفِّو   ااا ااا ْلُ ْاُ ِّبِااا ْ ح  ِّخ 

ِّ

ِـّْ  نِااااا اِّ    َ ِّ ِ ُ ْمااااا س   ِّ ِّ اااااُ و ِّا  ن ـ  ااااا ِّم 

ِّ ْ ِفِّقلف وق هق الذي يف أكثر الـسهخ الؿخطقطهة وجهام يف بعضهفا ويف بعهض خ  ْلُ ْاُ ِّبِ ْ ح 

 الشروح فاجزره بالالم.

 ثؿ قال رحؿف اهلل تعالك يف أكقاع الؿػعقل لف:

َُِّ اااااااَ  ج  َُ ِّا ْ ااااااح   ش  ِّاْ  ْْ
ااااااَ ِّ   ِّو   

 

 ِّ ْ  ِّ َِ ْ ااااااُحو اااااا ِّم 
ْاااااااُتِّخِ اْ    و 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ وا ِّو  ْن  

 

اااا   ِّ  ْ ْ ُ ااااُ ِّاْ ُجااااْ  اااا  ِِّٓ ِّ   َْج  ِّاْ ش  ِِّْ

ِّ

ا ِِّ  اااااُ ِّإ ْ اااااا   ا  ااااااْ ُِّ م  و  ِّو   اااااْوِّ  

ققلف يصحبف بالتذكقر هق الذي يف أكثر الـسخ الؿخطقطة وهق الؿـاسه  لؼقلهف يف البقهت ِّ

قههؾ أن يصههح  الحههرف، ويف بعههض  "قههؾ أن يصههحبف"السههابؼ فههاجزره بههالحرف، ٕن ققلههف 

 الالم. الـسخ والشروح وقؾ أن يصحبفا بالتلكقث أي قؾ أن يصح 

 وققلف يف البقت الذي أكشده:

اااا  ِِّ َْج  ِّاْ ش  ِْ اااا   ِّ  ْ ْ ُ ااااُ ِّاْ ُجااااْ    ِّ ِّٓ

ِّ

ا ِِّ  اااااُ ِّإ ْ اااااا   ا  ااااااْ ُِّ م  و  ِّو   اااااْوِّ  

لهؿ "قال ابهـ حؿهدون يف الػهتح الهقدودي، وههق حاههقتف عؾهك ههرح الؿؽهرودي، قهال: ِّ

ؽافقهة الشهافقة يدخؾ الـاظؿ رحؿف اهلل يف إلػقة مـ هقاهد العهرب إٓ ههذا البقهت بخهالف ال

: وههق يعـهل بهذلؽ "إلػقة فنكف كثقًرا ما يدخؾ فقفا هقاهد مـ كالم العرب مهع كالمهفأقصد 

البقت الؽامؾ، وإٓ فؼد ذكر ابـ مالؽ جزأيـ مـ بقتقـ ههعريقـ، أحهدهؿا سهبؼ أن ذكركهاه يف 

 باب الؿعرف بلداة التعريػ بؼقلف:

ا  ٍ َُْتِِّّ   ِّا  ِّ   ِّا نَْ ت    ِِّّإهارة إلك ققل الشاعرِّا َس ِي وطِْ   
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ن ااا  ُِّوُلوم  ْخااا       ِّ ْْ ااا ِّ   ََ   ِّ ْاُتااا   ِّا   

ِّ

 ِّ   َْ اا   َُْتِّ    اا اا ِّ   ِّا اانَْ تِّا  طِْ اا   ِّ و 

َْ ِو   ِّ ْْ  والؿقضع إخر يف باب العطػ يف كالمف عؾك عطػ البقان يف ققلف:ِّ  

ِّاْ   ْا ِي ِّ  ـِ ن ْحِوِّبِْ  سِّ   بِ  يشقر إلك ققل الشاعر و 

ِّا َتاااا ُْ اااا ِّاْباااا ِّبِْ اااا سِّ  ن  ِّ ِاِ ِّا   ْااااا ِي 

ِّ

ُُِّْوُ و اااااا   ْ ُ ُ اااااا ِّا   َااااااُ ِّ  
ِْ َاااااا     ِّ

والسههب  يف ذلههؽ ظههاهر وهههق أن إلػقههة مختصههرة فؾههؿ يههرد أن يطقلفهها بههذكر إبقههات ِّ

 الؽامؾة.

َِِّّْب  َِّ  ِّانتق ِّإ  ِّا   َِّا ث  َِّّوا    اِّْوموِّا َ  و ِّبْ.ِّ

 س مسائؾ.وهق الؿسؿك ظرًفا فعؼده يف ثؿاكقة أبقات ذكر فقفا خؿ

  .إولك: تعريػ الظرف 

  .والثاكقة: كاص  الظرف 

  .والثالثة: ما يـتص  عؾك الظرفقة مـ أسؿام الزمان والؿؽان 

  .والرابعة: الؿتصرف و قر الؿتصرف مـ أسؿام الزمان والؿؽان 

 .والخامسة: كقابة الؿصدر عـ أسؿام الزمان والؿؽان 

 : فبدأ كالؿعتاد بتعريػ الظرف فؼال رحؿف اهلل

ِّ ْ ااا  ا  ِّ  ْوِّم  ْ ااا   ن   ا َظاااْ ُفِّو   َ ُِّغااا

ِّ

ُشن ااا ِّاْمُااااَِّّْ  ْ ُمن ااا     ِّ
َس ا ااا ِّبِااا ط   

ِّخِ

 ثؿ بقـ كاص  الظرف، أي العامؾ الذي يـصبف فؼال:ِّ

ِـِّ اِ  ِّبِااااا ْ و  ُْ اااا اخِّ خ  ْنِ ااااْ  ُِّمْظش 
ِْ ِّخَِاااا

ِّ

ا  ااااااااَ ا  ا ْناااااااااِوِ ُِّمق  إَِِّٓخ  ِّو   ْ ااااااااا    ِّ

ِّ أسؿام الزمان والؿؽهان، يعـهل مها يؼبهؾ أسهؿام ثؿ تؽؾؿ عؾك ما يـتص  عؾك الظرفقة مـ 

 الزمان والؿؽان التل تؼبؾ آكتصاب عؾك الظرفقة فؼال:

ااااا  م  ِّو  ا    َ ِّ ِّ   بِااااا  
ْ ااااا س ِّو  ُ ااااا ن ِّو 

ِّ

اااااااا    َ ِّإُِّٓمْ ش  ُْ اااااااا  ا   َ ِّاْ  ُْ ْق  ُ اااااااا ِّا 

ِّ ِّنحااااُوِّا جشاااا ِ ِّوا َقاااا َا ِِّوماااا 

ِّ

ِّاما  ماْ ا   ا ِّ َ ما خِّ ماْ  َال 

ِّ ا  َ ِّ ِْ ااْو   ِّ ُّ ااْ  ِـّْ  ِّ مِقَسااَ و    اا ِّا ق  ِّْْ

ِّ

 ِّْْ ااااا ِّم   
ِْ ااااا ِّخِااااا ِّ  ْ اااااِ   َ

ْ خاااااَِّ ِ   ِّ

ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 "وققلههف 
ً
هههق بههالتـقيـ ٕن إلههػ التههل يف آخههره لقسههت ألههػ تلكقههث تؿـعههف مههـ  "كرمههل

الصرف كؾقؾك وخربى، ولؽـفا ألػ مـؼؾبة عـ أصؾ عـ القام يف رمك يرمل وإلػ الؿـؼؾبهة 

 ."كؿرًمك مـ رمك"ولؽـ  "كؿرمك مـ رمك"عـ أصؾ ٓ تؿـع مـ الصرف، فال تؼؾ 

ثؿ تؽؾؿ رحؿف اهلل تعالك عؾك الؿتصرف و قر الؿتصهرف مهـ أسهؿام الزمهان والؿؽهان، 

أي أسؿام الزمان والؿؽان التل ٓ تليت إٓ ظرًفا، وههذه  قهر متصهرفة، والتهل تهليت ظرًفها و قهر 

 ظرف، وهذه هل الؿتصرفة فؼال:

اااْ ِفِّ   ِّ َْااا   ال  ْ خاااَِّو  أِّ   ااا ُِّاااا   م  ِّو 

ِّ

وِّ  َُ ِّ ا    ٍ اااا ِّخِاااا ِّاْ ُ ااااْ ِفِّخ  فس اااا ن     ِّ

ِّ  وققلف يف العرف، أي يف عرف الـحقيقـ.

ثؿ تؽؾؿ أخقًرا عؾك كقابة الؿصدر عـ أسؿام الزمان والؿؽان، أي أن الؿصهدر قهد يـهقب 

 عـ أسؿام الزمان والؿؽان فقـتص  عؾك الظرفقة الزماكقة أو الؿؽاكقة فؼال:

اُِّ ْ ااا   ِّم 
ْس ااا  ا  ِّم  ْْ ااا   ِّ َُ نُاااو اااْ ِّا  ِّو   

ِّ

ا  ِّ   َ ْاُثاااا ُِِّّو  ِّا 
ِْ اااا  ااااْ ِفِّا َ م  ِّخِاااا ِّ  

ِّ  وما زاد يف الؽالم عؾك الؿػاعقؾ. 

ِّخ نتق ِّب  َِّ  ِّإ  ِّا   َِّا  ابـِّوا    اِّْوموِّا َ  و ِّم ْ.ِّ

 فعؼد يف خؿسة أبقات فقفا ثالث مسائؾ:

  .إولك: تعريػ الؿػعقل معف 

  .والثاكقة: كاص  الؿػعقل معف 

 ؾك الؿػعقل معف.والثالثة: ما يرتدد بقـ العطػ والـص  ع 

وكحـ يف قرامة هذه الؿسائؾ وترتقبفا يف إبقاب تؽاد تجد أن ترتقبفا متشابف، يعّرف، ثؿ 

 يذكر الـاص  أو العامؾ، ثؿ بعد ذلؽ يذكر بعض إحؽام والؿسائؾ الؿتعؾؼة هبذا الؿعـك.

 فبدأ كالؿعتاد بتعريػ الؿػعقل معف فؼال رحؿف اهلل:

اِوِّم ِّ اا  ِ ِّا ااو  ااُئِّ   ُِّْْانْ   اا ِّْ ُ ااوٓخِّم   

ِّ

 ِّْْ ُِّمْساا ِ    ْ ا َ  ِااا اا ِّن ْحااِوِِّتااَ ِيِّو 
ِّخِ

 ثؿ تؽؾؿ عؾك كاص  الؿػعقل معف أي الذي يـصبف فؼال:ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّ ْْ اااا   ِّت 
ِْ ِ ااااْ ِش ِّاْ ِ ْ ااااِ ِّو   ْ اااا ِِّماااا  َ ِّبِ

ِّ

اااْو ِِّ  اِوِّخِااا ِّاْ ق  اِّا نَْ اااُئِّٓ ِّبِااا ْ و   َِّ

ِِّّ ّْْ ِّإ    ام يف بعض الـسخ مـ الشهروح    يف رواية أ ؾ  الـسخ والشروح، وج "ذا الـص "وققلف 

 ."والـص  ٓ بالقاو يف الؼقل إحؼ"

 وما زال يتؽؾؿ عؾك كاص  الؿػعقل معف فقؼقل: 

ااْئِّ ِّن    َْاا   ِّ ْوِّ   اا ِّاْتااتِْ ش  مس ِّم  ب ْ اا   ِّو 

ِّ

 ِّ َْ اا   َ  سِّب ْ اااُلِّاْ    ُِّمْغاا
ْس ااْو ِّبِِ ْ ااِ ِّ  

عـل الؿقضهع الهذي ثؿ بدأ بالؽالم عؾك اختقار العطػ عؾك الـص  عؾك الؿػعقل معف يِّ

يجقز فقف أن تـص  عـ الؿػعقل معهف وأن تعطػهف عؾهك مها قبؾهف، يعـهل الؿقاضهع التهل يجهقز 

تجعؾ القاو واو الؿػعقل معف تـص  مها بعهدها أو تجعهؾ الهقاو واو عطهػ فتعطهػ عؾهك مها 

 قبؾفا، وآختقار أن تجعؾ القاو واو عطػ، فؼال:

ِّ  ِّ ْ  س ِّبِ  ِّغ  ْْ
اِ َْ ُِّا ْْ ْ ُ ِّإ اْ    ِّو  ْْ   ِّ

ثؿ تؽؾؿ عؾك اختقار الـصه  عهـ الؿػعهقل معهف عؾهك العطهػ، يعـهل كالهؿها يجهقز أن 

تؽقن القاو واو عطػ، أو تؽقن القاو واو معّقة، لؽهـ الؿختهار الـصه ، أن تؽهقن الهقاو واو 

 معقة، فؼال:

ِِّّ ْْ ْ ِ ِّا نَس  أِّغ      ِّ ا نَْ ُئُِّمْخت  ا  ِّو 

عهدم جهقاز فعهؾ الهقاو واو عطهػ ثؿ تؽؾؿ عؾك وجهقب الـصه  عؾهك الؿػعهقل معهف و

 فؼال:

ْ ُ ِّا ِجاْئِّ ِّا ُجِ ِّاْ    ْْ   ِّ ْْ ا نَْ ُئِّإِ ِّو 

ِّ

ُِّ ِ اااْئِّ  ِّ   ِمااا س َ  ا  ِّ  ِوِّاْ ت ِقاااْ ِّإِْغااا

هبذا يؽقن رحؿف اهلل قد اكتفك مـ الؽالم عـ الؿػاعقؾ الخؿسة: الؿػعقل بف، والؿػعهقل ِّ

 .أ بالؽالم عـ آستثـامفقف، والؿػعقل لف، والؿػعقل معف، والؿػعقل الؿطؾؼ، لقبد

ففـا يؿؽـ أن كؼػ لؿـ كان عـده سمال أو استػسار وكستػقد مـ هذه الققػة ببهارد الؿهام 

 مرة أخرى، كعؿ، تػضؾ:

"وإْن شرررر ُفق " قررررد"ص "بررررل ال"رررر ا   "شرررر ُفق"    بخصههههقص قههههقلؽؿ: سؤال: ال
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 "ش ٌف"؟

 ."وإن هرٌط فؼد"اب هذا خطل الؼرامة فقف، ٓ، والصق "وإن هرًطا" :قؾُت  إنْ اجلواب: 

فــصبف عؾك آهتغال أو كـصبف عؾك الؿػعقل بهف  "وإن هرًطا"لق كان فؼد لؽاد أن أققل 

 فػل هذه ُفؼد، الؼرامة الصحقحة كؼؾ البقت كاماًل: "وإن فؼد هرًطا"الؿؼدم يعـل 

ُِّمَتحااااْ ِّ ِْ ااااُ ِّخَِاااا  َ  ْ اااا ِّا   َ ْمااااوِّبِ ِّو 

 

ُِّخِقااااْ ِّ   ّ ااااْ    ِّ ْْ إ اااا ِ  خِّو  خ  ْ تااااَِّو  ِّو 

ُوَلك  ﴿بخصقص ققلف تعالك: سؤال: ال  ْٕ  .[15]ا نجْ ِّ ﴾،51َوَأكَُّف َأْهَؾَؽ َعاًدا ا

فلهؾههؽ عههاًدا لههقس تخػقههػ هؿههزة وإكؿهها هههق تحريههؽ بههالتـقيـ بسههب  التؼههام اجلواب: 

السههاكـقـ، ٕن التـههقيـ سههاكـ وال يف إولههك الههالم سههاكـة وهؿههزة القصههؾ تسههؼط يف وسههط 

تـقيـ ساكـ والتؼك الساكـان فتتخؾص مـفؿها بؽسهر التـهقيـ، الؽالم فصارت الالم ساكـة وال

عؾك قرامتـا ٓ يخػػ الفؿهزة يف قرامتهف، وهـهاك قهرامة سهؿعقة تخػهػ الفؿهزة،  "حًؼا"ثؿ إن 

 تخػقػ الفؿزة قرامة سؿعقة ولغة مشفقرة يف العرب، ٓ إهؽال يف ذلؽ.

 بخصقص الفؿزة الَّتل ٓ تؿـع مـ الصرف.سؤال: ال

الفؿههزة هـها مـؼؾبههة مهـ إصههؾ، لفهذا ٓ تؿـههع مهـ الصههرف، كههالفؿزة  "ؿهامك"اجلواب: 

الزائدة لؾتلكقث كحؿرام، فتؼقل سؿام وبـام وكسام، أققل إن الفؿزة ألػ إذا كاكا مـؼؾبهان عهـ 

أصؾ فنهنؿا ٓ يؿـعان مـ الصرف، الؼاعدة تؼقل أكف يؿـهع مهـ الصهرف مها خهتؿ بهللػ فعؾقهة 

ػ مؼصقرة وألهػ التلكقهث ٓ تؽهقن إٓ زائهدة، ٓ تؽهقن مـؼؾبهة فؾق كاكت ألػ مؿدودة أو أل

 عـ أصؾ.

 إًذا كستلكػ يا إخقان وكعقد إلك الدرس...

كحـ وصؾـا إلك الباب الحادي والعشريـ  آستثـام،، وعؼده بـ مالؽ رحؿف اهلل تعهالك 

 يف ستة عشر بقًتا وفقفا ذكر ستة مسائؾ:

 ـك فقفا. إولك: أكقاع آستثـام وحؽؿ الؿستث 

  .والؿسللة الثاكقة: حؽؿ الؿستثـك الؿتؼدم عؾك الؿستثـك مـف 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

  .ٓوالثالثة: حؽؿ إفراد إ 

  .والرابعة: آستثـام بغقر وسقى 

  .والخامسة: آستثـام بؾقس وما يؽقن 

  .والسادسة: آستثـام بخال وعدا وحاها 

فبهدأ بهالؽالم عؾهك آسهتثـام فؼال رحؿف اهلل تعالك يف آستثـام التهام وفصهؾ فقهف الؽهالم 

 التام لؾؿقج ، كؼقلـا جام الؼقم إٓ زيًدا فؼال:

نْت ِ ْئِّ ِّا  َ  مس   ِّ ـْ  م  ِّاْتت ْثن ِ ِّآَِّم 

سهؽـ لضهرورة الشهعر، ولؽهـ ههؾ الػعهؾ هـها مجهزوم ٕكهف واقهع يف جهقاب  "يـتص "

 الشرط أم هق مرفقع؟ وما اسؿ مقصقل؟.

 هذان الٌجوان جائزان:  
ًٓ وهذا هق إفضؾ فقؽقن الؿعـك الذي اسهتثـتف إٓ مهع أن  إو   كجعؾ ما اسًؿا مقصق

 تؿام يـتص . 

: أن تجعههؾ مهها هههرًطا، فاسههتثـك فعههؾ الشههرط ويـتصهه  جههقاب الشههرط وا ولااِّْا ثاا ين

 مجزوم.

 ما جام الؼقم إٓ زيًدا فؼال:  "ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك آستثـام التام  قر الؿقجز كؼقل

ِّ ِّن ْ  س ب ْ    ِّاْنُتِخْئِِّّو  ن ْ  س ِّ  ْوِّ  

ِّ ِّإْ    ُعِّم  ِّاَ     

هذه رواية وهـاك روايهة أخهرى يف بعهض الـسهخ لؾبـهام لؾؿجفهقل  "اكتخ  اتباع"وققلف 

 اكتخ  اتباع.

ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك آستثـام الؿـؼطع وهق ما كان مستثـك مهـ  قهر آسهؿ الؿسهتثـك 

 الؼقم إٓ حؿاًرا وقال:مـف كؼقلؽ: جام الؿسافرون إٓ سقارة، وجام 

ِـّْ ااااااااااا ِّاْنق   ااااااااااا اْنِ اااااااااااْئِّم  ِّو 

 

ِـّْ  اااا ِّو    ا   ِّإِْباااا  
ِْ ِّخَِاااا ْس ااااَ َِ   ِّ ْْ اااا ِّو   
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ثههؿ تؽؾههؿ عؾههك حؽههؿ الؿسههتثـك إذا تؼههدم عؾههك الؿسههتثـك مـههف كؼقلههؽ: مهها جههام إٓ زيههًدا 

 الضققف، أي ما جام الضققف إٓ زيًدا ثؿ قدمت الؿستثـك عؾك الؿستثـك مـف فؼال: 

َْااُ ِّن ْ ااِئِّ ال  ااْ ِّو  ِّخِاا ِّا نَْ ااِ ِّ   ْس اا بِ ِّت 

 

 َِّْ ا  ِّو  ْْ ِّاْ ت اااْ ِّإِ ُْ ِّن ْ ااا   ْْ  ِّو  اِااا
اااْة ِ ِّا 

ثههؿ تؽؾههؿ عؾههك كههقع أخههر مههـ آسههتثـام بعههد أن تؽؾههؿ عؾههك آسههتثـام التههام وآسههتثـام  

الؿـؼطع يتؽؾؿ أن عـ آستثـام الؿػرغ، وهق مالؿ يذكر فقف الؿستثـك مـهف كؼقلهؽ: مها جهام 

 إٓ زيٌد فؼال:

إِِّ اااااااا و   َ
ِّإَِّٓ ِ  ْ اااااااا بِ ااااااااَ ْ ِّت  ُِّا   ِّْْ

 

اااا ِّ  ااااِوِّآَُِّ ااااِ م     َ   ِّ ْْ ُااااا ِّْ ااااُ ِّا 

فقف تخػقػ لفؿزة إٓ بالحذف والـؼؾ كؼقل لِق وٓ لَق؟، لِق لذلؽ كسهركا  "لق آ"وققلف  

 القاو يف لِق ٕهنا الؽسرة الؿـؼقلة مـ هؿزة إٓ، لق كاكت أٓ لؼؾـا لَق.

ر إٓ، لق كهررت إٓ، مها جهام إٓ زيهد إٓ عؿهرو، مها جهام ثؿ يبدأ بالؽالم عؾك حؽؿ تؽرا

 الـاس إٓ زيًدا إٓ عؿرو، إذا كررت إٓ فؿا الحؽؿ؟

 فقبدأ بالؽالم عؾك تؽرار إٓ إن كاكت لؾتقكقد فقؼقل:

ِـّْ  َ ِّخ 
َ ْآِّ ِّ ِت و َ س ُِّ ا  ْْ ، ٓ بهؾ قبهؾ ذلهؽ يها إخهقان تؽؾهؿ عؾهك حؽهؿ تؽهرار إن كاكهت وإ

 لؾتقكقد:

ْ اااااااالِِّ ااااااا  ِِّّو      ِّ
ِّ  ْو َااااااا س ا    َ ِّإَِّٓ

 

اااا  ِّ  ت اااا ِّإَِِّٓا ْ       ْ ِّإَِِّٓا  ْْ ااااُ ْاِّبِِشاااا َْ   ِّ

والعال اسؿ رجؾ، رجهؾ اسهؿف العهالم ثهؿ قصهر الؿؿهدود فهالعال، ثهؿ تؽؾهؿ عؾهك حؽهؿ  

 تؽرار إٓ لغقر تقكقد فؼال: 

ِـّْ ااااااا  َ ِّخ 
اااااااَ ْآِّ ِّ ِت و َااااااا س ُِّ ا  ْْ ِّوإ

 

ِّبِ ْ    ِماااااااِ ِّ  ِّا َتاااااااْةََِ   ْ  ِااااااااالس عِّْ    َِّ

ااااا ِّبِااااانَِّٓاْتاااااُتْثن   ََ ِِّم
اِ ااااا س ِّيفِّو 

ِّ

اُ ُِّمْ ناااِ ِّ  ِّن ْ اااِئِِّتاااو  ْْ ااا   ِّ َْت  ِّو   ااا

ِّ مِِّ اااااااا ن ِّا َتق  ـ  اااااااا ِّم  ْ  ِاااااااااالس   ِّ  ْ و َُ ِّو 

ِّ

مِِّ  ِّوا ْتاا  
ِْ ِّب اا ْْ ِّاْ ُااا ـِ َاا  َ ِّا ْج ِّن ْ اائ 

ِّ اِ ااا سِّ ِلااا ْ ِّبِو  اْنِ اااْئِّ ِت اااْةِ َ سِّو  ِّو 

ِّ

اااا ِِّ  ائ    ِّ  ْ و َُ ِّ  ْ اااا  اااا ِّ  ااااْوِّ    َ اااا ِّ   ِِّمنْش 

ِّ ُ اااااو ِ ااااا   اااااِّْا  ِّإَِِّٓ   ِّاِّإَِِّٓاْماااااُ ن 

ِّ

ِّإ َو ِِّ  ُْ ْ اااِ ُِّ ْاااا ااا ِّيفِّاْ ق  ش  َُ ُ ْا ِّو 

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ققلف يف البداية وإن تؽهرر دون تقكقهٍد، ههذه يف روايهة أكثهر الـسهخ ويف بعهض الـسهخ وإن 

 تؽرر ٓ لتقكقد والؿعـك واحد.

 وققلف ولقس عـ كص  سقاه مغـل، ما إعراب مغـل؟ إظفر أكف اسؿ لقس، ولهقس خهرب

ر بؽقن العهام: أي  ولقهت  لقس، ولقس هق مغـًقا، إظفر أكف اسؿ لقس، والخرب محذوف، ُيؼدَّ

 مغـٍل الـص  سقاه مقجقًدا، كعؿ. وققلف يف الؿثال: 

ِّ  ِ ِّإَِِّٓ   ِّا ُ واِّإَِِّٓاْمُ ن  ْْ     ِّ

َوا هذا اسؿ العؾهؿ عؾهل، وإصهؾ:   ِّإَِِّٓ   ِّا ُ اواِّإَِِّٓاْماُ ن  ْْ ا ظ، ولؽـهف حهذف ، يف الؾػه    

تـقيـ الـص  لضرورة الشعر، فؼال:  إٓ عؾل،، ثؿ حذف تـقيـ الـص  إما لضرورة الشعر، 

أٓ يػعؾ ذلؽ: ٕن الحذف  -رحؿف اهلل تعالك-وأما عؾك لغة الربقعة، وكان الذي يـبغل عؾقف 

وُيصهؾح وقع عؾك الشاهد، هق الشاهد هـا يف الـص ، فؽان يـبغل أن يجعؾ البقت  إٓ عؾقًّها، 

 بؼقة البقت، حقث يبؼك الشاهد عؾك ما هق عؾقف، وتؼع الضرورة عؾك  قر الشاهد.

 ثؿ بعد ذلؽ بدأ بالؽالم عؾك آستثـام بغقٍر، وقال:

ب اااا  َْاااا سُِّمْ    اِّبِ   ْجااااُ واخ ِّم  ِْ اْتاااات ْث ِّو 

ِّ

ْساااااات ْثنخ ِّبِاااااانَُِِّٓنِساااااا   ِّ َُ
اااااا ِّ ِ  َ ِّبِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ا يف  مرمًك، فنكف مـقكة، وإلػ فقفا مـؼؾبٌة عـ أصهؾ وققلف:  لُِؿْسَتْثـًك، كؼقل فقفا ما قؾـ

 استثـك يستثـل، عـ القام، ولقست ألػ تلكقهث تؿـهع مهـ الصهرف، ثهؿ تؽؾهؿ عؾهك آسهتثـام 

 بسقى، فؼال:

اااا  ِّ ِّاْل  
ا س ااااو  أِّت  أُِّتااااوخ ِّو  ِِسااااوخ

ِّ

َْاااا سُِّلِ اااا  ِِّّ اااا ِّ ِ   ِّم   َ اااا اااا ِّإ        ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ن، وبخال، وبعدا فؼال:ثؿ تؽؾؿ عؾك آستثـام بؾقت، وٓ يؽق

اااا  ِّ ِّو    َْت  اااا ِّن  ِ اااا خ ِّبِ   ِْ اْتاااات ْث ِّو 

ِّ

ِِّّ ِّٓ ِّب ْ ااااااااا   ُْ َ ُااااااااااو بِ اِّو  ااااااااا   بِ   ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

َِّْ ُِّ اااا ِ ْْ ِّإِ ُْ ُاااااْو ْ ِّا  اااا بِق  اْلااااُ ْاِّبِس  ِّو 

ِّ

َِِّّْ اا ِ ااْ ِّا    ِّ اا  اْنِجاا   اا ِّاْنِ ااْئِّو  ِّم  ب ْ اا   ِّو 

ِّ

ِّ

ِِّْ ااااا  ْ خ  ااااا ِّ    َ ُش اااااَ اِّخ  َْاااااَُِّّل  ِّو   

ِّ

ااااا   ِِّّ ِّن    ْْ ااااا ِّإِ  َ ااااا ُِّم  َ   ِِّْ ْ ااااا  
ِّخِ

ِّ

ِّ

 ثؿ تؽؾؿ عؾك آستثـام بحاها، وقال:
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ااا  ُئِّم  ٓ ِّ  ْ اااح  ااا ِّو  ااا  ِّ      ِّو   خ 

ِّ

ااا ِّ  َ ْظُش ااا ِّخ  ْ    ِّو       َ ااا    ِّ َْااا    ِ ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

َِِّّْب  َِّ  ِّانتق ِّإ  ِّا   َِّا س َ ِّوا    اْ،ِّب َِّاْ ح  ُ .ِّ

ـ بقًتها، ذكهر يف أربعهة وعشهري -رحؿهف اهلل-فطقل فقف الؽالم، والؽالم فقف طقيؾ، فعؼهده 

 فقفا عشر مسائؾ: 

  .إولك: تعريػ الحال 

  .والثاكقة: هروط الحال 

  . ًٓ  والثالثة: وققع الؿصدر حا

  .والرابعة: تعريػ صاح  الحال وتـؽقره 

  .م الحال  والخامسة: تؼدُّ

  .والسادسة: مجلم الحال مـ الؿضاف إلقف 

  .والسابعة: تعدد الحال 

  .والثامـة: الحال الؿمكدة 

 لتاسعة: مجلم الحال جؿؾة. وا 

 .والعاهرة: حذف كاص  الحال 

 :  -رحؿف اهلل-فبدأ كالعادة بالؽالم عؾك تعريػ الحال والتؿثقؾ لف، فؼال 

ُِّمنْت ِ اااُئِّ ْغااا     ِّخ  ْ ااا   ااا ُ ِّو  ِّاْ ح 

ِّ

اااْئِِّّ م  َْ اِّ   َخ اااْ      ِّ
ااا  س ااا ِّ  

ِّخِ ُْ ُِّمْ ِشااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

م يف عهدة ُكسهخ  ُمْػِفهُؿ فِهل َحهاِل وققلف:  فِهل َحهاٍل، بهالتـقيـ، كهذا يف أكثهر الـُسهخ، وجها

َكَػْرًدا،: أي بؽسرة واحدة عؾك كؾؿة حال، قال الفقاري يف هرحف: يعـل يف حال كذا، ففهق يف 

كقة اإلضافة: يعـل إذا قؾت:  جاُم محؿٌد خائًػا، ففق يف معـك  جام محؿٌد يف حالِة خقفِف،، ثهؿ 

 عؾك هروط الحال، فؼال: -رحؿف اهلل تعالك-تؽؾؿ 

ُِّمْ ااااااااات َق و ِّ ُِّمنْااااااااات ِق خ ُْ ْوُنااااااااا   ِّ

ِّ

قو ِّ ُِّمْسااااات ح  َْت  ِّ  ااااا ْْ ْ ِ اااااُئِّ اِااااا ِّا 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ا،، ومها  ا،، وبؽسهر الحهام  ُمْسهَتِحؼًّ ا، فقهف روايتهان بػهتح الحهام  ُمْسهَتَحؼًّ وققلف:  ُمْسهَتَحؼًّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ا بالػتح، لؿا؟ لؽل يسؾؿ البقت مـ عق  سـاد التقجقهف، وعقه  سهـاد  إفضؾ مـفؿا؟ ُمْسَتَحؼًّ

لتقجقف: اختالط الحركة التل قبؾ الروي، ما الروي هـا؟ الؼاف، فالؼاف يف مشهتؼ قبؾهف التهام ا

ا، سههؾِؿ  ا، قبؾههف الحههام، فههنن كاكههت مػتقحههة  ُمْسههَتَحؼًّ ا،، والؼههاف يف  ُمْسههَتَحؼًّ مػتقحههة،  ُمْشههَتؼَّ

ا، وقع البقت يف هذا العق .  البقت مـ هذا العق ، وإن قؾـا:  ُمْسَتِحؼًّ

ق ، سـاد التقجقف لقس مـ العقهقب الشهديدة، ولؽـهف مهـ العقهقب الخػقػهة التهل هذا الع

يتحرز مـفا كبار الشعرام والـُّظام، لؽـ قد يؼع فقفا بعضفؿ حتهك يف الشهعر الجاههؾ الخهديؿ، 

هـاك أبقات فقفا هذا العق ، وهق لقس مـ العققب الشديدة، ولؽـ كؾؿا سؾِؿ البقت مـف، كهان 

بـ مالؽ الذي ققؾ يف ترجؿتف: كان الشعر عؾقف سفاًل، وجزه وطقيؾهة، ذلؽ أفضؾ، وبخاصة ا

 ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك مجلم الحال جامدة: أي  قر مشتؼة، كؼقلـا:  جاَم زيٌد أسًدا، فؼال:

خِااا  ااا ِِّتاااْ  سِّو 
ِّخِ َُ اااْو َُ ْاُثاااُ ِّاْ ُج ا  ِّو 

ِّ

ااااااِ ِِّّ ِّبِاااااا  ِّ  ا  ن ااااااة ون س ُِّمْ ااااااِ يِّ  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااااا خِّ اِّا   ٍ ااااا ُِّماااااَ اِّبِا  ُْ َ اااااْ ِّ   ِْ ااااا ِّاِّبِ

ِّ

اااااْ ِِّّ ت 
ة  اِّ  ْيِّ   ااااا خ ِّ ت  ْاااااا   اااااَ ِّ   ِّو   

ِّ

ِّ

 ثؿ تؽؾؿ عؾك مجلم الحال معرفة، كؼقلـا:  جاَم زيٌد وحدُه،، وقال:

ِّ  ْ ظخااا ِّخ  ْ ت ِقاااْ ِّ ف  ُِّ ااا   ْْ ااا ُ ِّإِ اْ ح  ِّو 

ِّ

ِّاْلت ِشاااْ ِِّّ ْ ااا     و  ْ نخااا ِّ   ُ ِّم  َْااا  
نْاِ   ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

قسهت لؾتلكقهث، بهؾ مـؼؾبهة مهـ أصهؾ، ثهؿ وققلف:  َمْعـًك،: كهههه  مرمًك، مـقن: ٕن ألػف ل

: كؼقلف:  جام زيٌد ركًضا،، وقال: ًٓ  تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك وققع الؿصدر حا

ِـّْ اااااا ِّا ق  ٓخ اااااا    ِّ ُِّمن َااااااا   ا  ْ اااااا   م  ِّو 

ِّ

ِـِّّْ ااااااا ِّط    ْاااااااا   ِّ    ْ ت ااااااا خِّ  
أس ْثااااااا   ِّبِا 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ثؿ تؽؾؿ عؾك تعريػ صاح  الحال وتـؽقره، وصاح  الحال هق مـ تهليت الحهال مبقـهًة 

 قئتف وحالف: كزيد يف ققلؽ:  جام زيٌد خائًػا،، فؼال:لف

ِّْْ اااا ِ ِّإ وِّاْ ح  َُ ُِّان َاااااْ ِّال   ِ خاااا ِّ ْْ ِّو   اااا

ِّ

ِِّّْْ اااا ِ ْوِّا 
  ِّ َْ َ ااا ت اااةَ ْ ِّ  ْوُِّاخ  ِّا  ْْ ِّ  ااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااا  ِّ   ِّ
ِْ
َْ ااا ِم ْ ااا ِّاْوُِّمغ  ِّب ْ اااِ ِّن  ْْ ِِّمااا

ِّ

ِِّّ ُِّمْست ْسااِش  
اا ِّاْماا ِأ س ْ ااالِّاْمااُ نِّ     ِّا 

ِّ

ِّ

م الحال عؾك صاحبف الؿجهرور بحهرف جهر، وههل مهـ ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ عؾك حؽؿ  تؼدُّ

الؿسائؾ الخالفقة: كلن تؼقل:  مررُت هبِؿٍد ضاحؽًة، ضاحؽًة: حال مـ هؿد، وهؿ مجرورة 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

حرف جر، هؾ لؽ أن تؼدم الحال عؾك هبؿٍد الؿجرور بالبام، فتؼقل:  مررُت ضاحؽًة هبؿهٍد، 

م الحال عؾك صاحبفا الؿجرور  بحرف جر، فؼال:  هذا الؽالم حؽؿ تؼدُّ

ُِّلاااا َِّ ااااْ فس اااا ِّبِح  اااا ِ ِّم    ِّ  ْ ااااْ  ت  ِّو 

ِّ

َِِّّْ ا  اااااْ ِّو  ق  ِّخ  ُْ ٓ ِّ  ْمن ُ ااااا اااااْ ِّ  ب اااااْواِّو    ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  َوَسهْبَؼ َحهاِل َمها، حهاِل بؽسهرة واحهدة كهذا يف بعهض الـسهخ، ويف بعهض الـسهخ 

ؽ عؾهك مجهلم بالتـقيـ  َوَسْبَؼ َحاٍل َما بَِحْرٍف،، ومعـك الظرفقـ متؼارب، ثهؿ تؽؾهؿ بعهد ذله

الحههال مههـ الؿضههاف إلقههف: ٕن إصههؾ أن الحههال تههليت مههـ الؿضههاف، هههؾ تههليت الحههال مههـ 

انخا ﴿: -عز وجؾ–الؿضاف إلقف؟ كؼقلف  ِّإِْ و  ِّاِلا   ْْ ِِّما ْْ ا ُِّ اُ وِاِم
ا ِّخِ ْ ن ا ِّم  ن     [12]ا حجا  ﴾و 

 إخقاًكا: حال مـ الصدور أم مـ هؿ؟ مـ هؿ، وهؿ صدورهؿ: مضاٌف إلقف، فؼال:

ِّ ٓ اا ِفِّ  ااْو  غ  َُ ِّاْ   ْ ِِّماا ٓخ اا  ُِّ ِجااْ ِّ  

ِّ

ِِّّْْ اااا    َ اااا ُفِّ   غ  َُ اااا ِّاْ  اِّاْ ت غ   َ ِّإَِّٓإ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

   َْ ُِّ ِغاااااا ُْ ُِّلااااااْ  ِّم    اااااا  ْ اااااا  ِّ وِّ  

ِّ

اااااا ِّ   َْ ِح اااااا  ِّ   ِّخ 
ِْ ُِّلْ ئِاااااا ِّ ْوِِّمْثاااااا  

ِّ

ِّ

ٓ كاهقٌة جازمة، وتحقػ: مضارع حؽؿف الجزم عؾك ... حؽؿف الجزم، فؾؿهاذا لهؿ يؼهؾ: 

ػـ،، أو  فال تحِػ،، وإكؿا قال:  فهال تحقػها،؟ ٕن إلهػ هـها بهدٌل  فال َتِحْػ،، أو  فال تح

مـ كقن التقكقد الخػقػة: أي  فال تحقػـ،، فؾؿا وقت اكؼؾبت ألًػها، ثهؿ تؽؾهؿ بعهد ذلهؽ عؾهك 

م الحهال عؾهك عامؾفها: أي كاصهبفا، فهنذا قؾهت:  جهاَم زيهٌد ضهاحًؽا، الهذي كصه  الحهال  تؼدُّ

قز أن تتؼهدم الحهال عؾهك الػعهؾ، فتؼهقل:  ضهاحًؽا جهاَم ضاحًؽا هق الػعؾ  جهاَم،، ففهؾ يجه

 زيٌد،؟ يؼقل بـ مالؽ: 

خ   ُِّ ااا   اااْئِّبِِ ْ ااا س ُِّانْ   ْْ ااا ُ ِّإِ اْ ح  ِّو 

ِّ

ااااااَ خ  ِّ   َُ ِ ِّاْ  ِّ  ْ اااااا  ش 
ِّ  ْوِِّ اااااا   س

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ْسااااااا ِ    َُ   ُِّْ ااااااا َُ ْقِ ْا   ِّ   
ااااااا ئِ ِّخ ج 

ِّ

اااا ِّ    َ ِّ ْااااا   اااا ِّ   ُمْخِ  خ ِّو  اِ اااا   اِّا   َِّ

ِّ

ِّ

ِّم ِّ  ْ  َ ُِّغااا ِّْ ن ااا ِّاْ ِ ْ اااِ ِّٓ ِّو    ِمااا  

ِّ

ااااا  ِِّّ  َ  ْ ِّا  ْْ اِّ  ااااا ُِّماااااؤَ  خ ُْ ااااا ُِّ ُ ْوخ 

ِّ

ِّ

اِّْ اااااا   ن  ِّو  َْ ِّو  ااااااة  َْاااااا     ِّ تِْ اااااا     ِّ

ِّ

اااا ِّ ج  اِّيفِّم  ُِّمْساااات ِق و   َْ ااااِ  ْحااااُوِّت  ِّن 

ِّ

ِّ

ِّْْ ِِّماااا ـُ اااا اِّ  ْن   َخ ُِّمْ اااا   ْااااا   ْحااااُوِّ   ن  ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ِشااا ِّا  ْْ ِّ  ااا ااا ُِّمْسااات ج     ااا ِوُِّم   نخ َْ   ِّ

ِّ

ِّ

ـْ َيفِ  ،: يعـل هذا الؿثهال الهذي ذكهره  زيهٌد مػهرًدا أوسهع مهـ وققلف يف البقت إخقر:  َل ـْ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

، يعـل لقس ضعقًػا، وإكؿا هق ققي، وهذا الهذي  ـْ ـْ َيِف عؿرٍو معاًكا،، يؽقن مستجاز، جائز،  َل

؟ مهـ  ـُ ـَ يِفه يف كؾ الـُسخ يِفـ بؽسر الفام، فقؽقن مهـ أي فعهؾ؟ مهـ ههان يفهقن، أم مهـ وَهه

، وهـ يف ـْ ـْ َيِف ،  َل ـُ ـ يعـل يؼعد، يؼقل: هذا الحؽؿ مستجاز وقهقي، لهقس ضهعقًػا، وَهـ يِف

، لؿ يضعػ.  ـْ ـْ َيِف   َل

 ، ـُ ـَ يفه ، فحقـئهٍذ لهـ يؽهقن مهـ وهه ـْ ـْ َيُف ، بضؿ الفام  َل ـْ ـْ َيُف وجام يف بعض الـُسخ  َل

و ـؿا سقؽقن مـ هان يفقن هقًكا، مـ الفقان، ولقس الؿعـك عؾهك ذلهؽ، لهقس الؿعـهك عؾهك 

الؿعـك عؾك الضعػ، والذي يظفهر أن ههذه الـُسهخة تحريهػ، ولقسهت روايهة:  الفقان، وإكؿا

لؿخالػتفا الؿعـك، واهلل أعؾؿ. طق ، ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك تعدد الحال: يعـل أن تليت بهلكثر 

 مـ حال: كلن تؼقل:  جاَم زيٌد ضاحًؽا راكًضا خائًػا، فؼال:

َِِّ ااااا ن اِّ      َ اااااْ ِّا ِجااااا ُ ِّ ااااا ُ ِّ   اْ ح  ِّو 

ِّ

ْ ااااا  ِِّّ َُ
ِ َِِّ َْااااا ُِِّمْ ااااا   ال  ِّو  ْْ ااااا ْ    ِّخ 

َِّس

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ثؿ تؽؾَّؿ بعد ذلهؽ عؾهك الحهال الؿمكهدة لعامؾفها، الحهال قهد تمكهد عامؾفها إذا كاكهت يف 

معـاه، والعامؾ هق الـاص  لفا: كهلن تؼهقل:  ابتسهَؿ زيهٌد ضهاحًؽا، فضهاحًؽا ضهِحؽ، معـهك 

كههدت الػعههؾ،  ابتسههؿ آبتسههام، ابتسههَؿ، فابتسههَؿ هههق الػعههؾ الـاصهه  لؾحههال، فالحههال هـهها أ

 ضاحًؽا، لقس ابتسؿ باكًقا، فتؽؾؿ عؾك الحال الؿمكدة لعامؾفا، فؼال:

ا اااا   ااااْ ُِّ    اااا ِّ   اااا ِ ِّبِش  ِّو    ِمااااُ ِّاْ ح 

ِّ

اِّ ُِّمْ ِس   ِِ ِّخِ ِّإْا  ِّن ْحِوِّٓ ِّ  ْ َّ 
ِّخِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

َٓ َتْعههَث فِههل إْرِض ُمْػِسههَدا، يشههقر إلههك ققلههف  ْ ث ااْواِّ﴿: -عههز وجههؾ-وققلههف:     ِّٓ خِاا ِّو 

ِّ ْ ُِّمْ ِسِ ا ِِ ، وهق جزٌم ُذكهر يف آيهات يف الؼهرآن الؽهريؿ، وققلهف:  تعثهقا،، [472]ا    ا  ﴾إ ْا

و ٓ تعَث، مـ الػعؾ: عثِل، يعثهك، عثقًّها: بؿعـهك تػسهَد، ويف الػعهؾ لغهٌة أخهرى، وههل: عثها، 

إولهك،  يعثقا، عثًقا، وأية جامت عؾك  عثل يعثك، أم عؾك  عثا يعثقا،؟ جهامت عؾهك الؾغهة

عؾك  عثل يعثك،، فؼال:  فاعثقا،، ولق جامت عؾك الؾغة الثاكقة  عثا يعثقا، لؽهان ُيؼهال:  وٓ 

تعُثقا، لغتان صحقحتان، لؽـ أية جامت عؾهك الؾغهة إولهك، وههل لغهة الؼهرآن كؿها يؼهقل: 

 الثؿقـ الحؾبل يف الدر الؿصقن، يعـل لقس هـاك قرامة أخرى  وٓ تعثقا،.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

،، َٓ َتْعهَث فِهل إْرِض ُمْػِسهَدااطبل يف هرحف لأللػقهة، قهال: ومثهال الـهاظؿ  واإلمام الش

ومثال الـاظؿ يحتؿؾ الضبطقـ عؾك الؾغتقـ. اكتفك كالمف، فعؾك الؾغة إولك ُيؼال:  ٓ تعهَث 

يف إرض،، ويف الؾغة الثاكقهة ُيؼهال:  وٓ تعثهقا يف إرض،، قؾهت: كهؾ الـُسهخ عؾهك الضهبط 

ك الؾغة إولك، ثؿ إكف ٓ ُيضؾ بابـ مالؽ أن يرتك هـا لغة أية إلك الؾغة إخهرى، إول، عؾ

وهههق قههارٌئ كبقههر، حتههك ققههؾ: إكههف ثبههٌت حههافظ يف الؼههرامات، وقؾـهها: إكههف لههف يعـههل مملػههات يف 

 الؼرامات معروفة، طق . 

كؾؿهة  ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك الحال الؿمكهدة لؾجؿؾهة: أي الحهال التهل ٓ تمكهد مػهرًدا،

 :-رحؿف اهلل-مػردة، سقاًم صاحبفا أو عامؾفا، وإكؿا تمكد مضؿقن الجؿؾة، فؼال 

ُِّ  َ ْغااااااا َُ ِّخ  ااااااا خ   َْ ُِّ ؤّ اااااااْ ُِّل ْْ إِ ِّو 

ِّ

ااااااااا ُِّااااااااااؤَ  ِِّّْ ااااااااا ِّو   ْ ُظش  ِّ   ِمُ ش 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ثؿ تؽؾؿ عؾهك مجهلم الحهال جؿؾهة: ٕن الحهال قهد يهليت مػهرًدا: كؼقلهؽ:  جهاَم محؿهٌد 

لهؽ:  جهام محؿهٌد يهركْض،، أو  جهاَم محؿهٌد وههق يهركض،، راكًضا،، وقهد يهليت جؿؾهة: كؼق

 فؼال:

ِّْْ اااا   َْ اااا ِ ِّ  ِجاااا  ُِّل ِّاْ ح  ـ  ْوِغاااا م  ِّو 

ِّ

ِِّّْْ اااا ِِّاْ    اااا وس ِّن  ْمااااو  ِّو  ْااااا     ِّ اااا    ِّ  ج 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ًٓ يؽهقن  وبعد أن تؽؾؿ عؾك مجلم الحهال جؿؾهة، يهذكر لـها أن أن الجؿؾهة القاقعهة حها

 القاو، فؼال يف روابط جؿؾة الحال:فقفا رابط يربطفا بصاحبفا، إما الضؿقر، وإما 

َ   اااااااْ ِّ ِّ ااااااا ِاعس غ  َُ ِّبِ
اُ ِّب اااااااْ  س  َ ِّو 

ِّ

ااْ ِِّّ اِوِّ     ِّاْ ااو   ْ ِماا اِّو  َْ خ
َِ اا ْ ِّغ  ااو    ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ا م  ِّاْنااااااِوُِّمْ ت اااااا   اِوِّب ْ اااااا   ِّو  ا    َ ِّو 

ِّ

اِّ ُِّمْساااان    َْ اااا ِّاْل     اااا ِاع  غ  َُ ِّاْ  ُْ ِّ  اااا

ِّ

ِّ

م   ااا ُِّ ااا   أِّم  ااا ِ ِِّتاااو  اااُ ِّاْ ح    َْ ُل ِّو 

ِّ

َُِِّّ ِّ ْوِّبِ اوس ااااااا بِاااااااو   َ َ  سِّ ْوِّبِِش ِّْغااااااا

ِّ

ِّ

اوققلف:   م  ِّاْنِوُِّمْ ت    اِوِّب ْ    ِّو  ا    َ ا، جام يف روايٍة أخرى  و  م  ِّاْنِوُِّمْ ت    اِوِّب ْ    اُ ِّو   َ ، فنن و 

رفعـههها قؾـههها: إن ذات مبتهههدأ، وإن كصهههبـا قؾـههها: إن ذات مـصهههقبٌة عؾهههك آههههتغال، وأ ؾههه  

، ثهؿ خهتؿ الؽهالم عؾهك ههذا البهاب  بهاب الؿـصقب عؾك آهتغال يجقز رفعف عؾك آبتهدام

 الحال، بالؽالم عؾك حذف العامؾ يف الحال، فؼال:
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ااْ ِّ َِ اا ِّ   َْش 
اا ِّخِ ُفِّم   ٍ ااْ ُِّاْحاا اا ُ ِّ   اْ ح  ِّو 

ِّ

َِ ااُ ُ ُِّ ظِااْ ِِّّ ُفِّ  ٍ اا ُِّاْحاا ب ْ اااُلِّم  ِّو 

 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 وققلف:  ُحظِْؾ،: أي ُمـع. 

ِّوب  ِّا ح  ِّ ا ِّْ   ِّا تَََ ،ِّوموِّا   َِّا س بـِّوا    وْ.

 ؼده يف ثؿاكقة أبقات، ذكر فقفا خؿس مسائؾ: وع 

  .الؿسللة إولك: تعريػ التؿققز 

  .والؿسللة الثاكقة: وجقب كص  التؿققز 

  .والؿسللة الثالثة: جقاز جر التؿققز باإلضافة 

  .والرابعة: جقاز جر التؿققز بِؿـ 

  .م التؿققز عؾك عامؾة  والخامسة: تؼدُّ

 :-رحؿف اهلل تعالك-ؼال فبدأ كالعادة بتعريػ التؿققز، ف

ِّن اِاااا   ِّْ  ْ َْ ُِّم ِاااا ْْ ْ ن اااا ِِّماااا  َ ِّبِ  ْ ِّاِْتاااا

ِّ

َساااا   ِِّّْ ااااْ ِّخ  اااا ِّ    َ اِّبِ ََِاااا خ َْ ااااُئِّ   ُِّانْ  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ا ُِّبااااااا و َْاااااا س  ِ اااااا ِّو    ِ ااااااْ  سِّاْاغخ   ِّ

ِّ

اِّ ااااااااا   َْ ِّو    ااااااااا خ س    ِّ ِْ ْا ن اااااااااو  م  ِّو 

ِّ

ِّ

، بضؿتقـ، ففل ك ـٌ ، فقف روايتان: إولك وهل إهفر:  ُمبِْق ـٌ عٌت ٓسهٍؿ: أي وققلف:  ُمبِْق

، بؽسرتقـ، ففهل كعهٌت لِؿهـ،  ـٍ ـٌ بؿعـك مِـ كؽرٌة ُيـص  تؿققًزا، والرواية الثاكقة:  ُمبِْق اسٌؿ مبق

، ثؿ قال  ـٍ يف الؽهالم عؾهك جهر  -رحؿف اهلل تعهالك-اسٌؿ بؿعـك مِـ، ثؿ وصػ وكعت مِـ بؿبق

 التؿققز باإلضافة:

ا  َ ااااااااااااا ِّإ ن ْحِوم  َِيِّو  ِّ ب ْ ااااااااااااا   ِّو 

ِّ

ااااااِّ َُ ااااااْ ت ش  ِّ   ا  غ   ٍ ِّاِلاااااا ِِّ نْ  اااااا س ِّ ن

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وققلههف:  َوَبْعههَد ِذي َوَكْحِقَههها، هههذا الههذي يف أكثههر الـُسههخ، وجههام يف بعضههفا:  َوَبْعههَد ِذي 

، ههذا ههق إكثهر يف الـُسهخ، وههق الظهاهر: ٕكهف أراد التؿثقهؾ  َوِهْبِفَفا، وققلف يف الؿثال:  َكُؿدُّ

ا، كلعرض، ثهؿ تؽؾهؿ بعهد ذلهؽ عؾهك وجهقب فحؽك، وجام يف بعض الـُسخ  َكُؿدِّ ِحـَْطٍة ِ ذَ 

 كص  التؿققز وامتـاع جره، فؼال:

ل   ااا  ِّو    َْ ااا ِّ ِغااا ِّم  اْ نَْ اااُئِّب ْ ااا   ِّو 

ِّ

م   ااا ِّ  َ ِّ ِِ ِِّماااْ  ِّإ ْا ِِّمْثااا    ْ ااا    ِّ ْْ ِّإ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّبِاااة ْخ    ِّ ْْ ْ ن ااا ِّاْنِ ااا    َ ِّاْ  اْ    ِ ااا   ِّو 

ِّ

نْاااااِ ٓ ِِّّ ااااا ِّم     ْ  ِّ ة ْنااااا     ِّ ااااا خ غ  ُِّم  

ِّ

ِّ

ِّ ُِّ اااا   ب ْ اااا   اااا ِّ    جن  اااا ِّو  اااا ِّاْ ت غ  ِّم 

ِّ

اااااة ْ  ِْمِّبِاااااة بِ ِّب ْاااااا سِّ  ب ااااا ِّ َ اااااْ ِّ   ِّم 

ِّ

ِّ

ِماْ ُ ِّ﴿يف سهقرة آل عؿهران:  -عهز وجهؾ–وققلف:  مِهْؾم إَْرِض َذَهَبها، يشهقر إلهك ققلهف 

م  خ   َ ِّ ِِ ، وخػػ الفؿزة يف إرض: ٓستؼامة القزن، ومع ذلؽ هل قرامٌة [14]آ ِّ َا اْ ﴾إ ْا

 عد ذلؽ عؾك جر التؿققز بِؿـ، فؼال:سؿعقف، ثؿ تؽؾؿ ب

َ َِيِّاْ      ِّ   َْ ِّال     ْ ِِّ ْْ ِّإِ ْْ
َِ اْلُ ْاِّبِ ِّو 

ِّ

ااْ ِِّّ اا ُِّ    ْ ن اا ِّ   ِااْئِّن ْ سخ  َ اْ    ِ ااِ ِّاْ  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ ختؿ الباب بالؽالم عؾك تؼديؿ التؿققز عؾك عامؾف، فؼال:

ااااا  ق  ْمُِّمْ    ااااا   َْاااااِ ِّ   َِ َْ ِّاْ َت ِّو    ِمااااا  

ِّ

وِّا ِِّّْ َُ اْ ِ ْ ااُ ِّ اُِّتاا ِق  و  ااْ اخ َِّتْ اا ِا ِّن 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وبذلؽ يؽقن قد اكتفك مـ الؽالم عؾك الؿـصقبات، الؿػاعقؾ، والؿسهتثـك فقفها والهذي 

أحؽامف، والحال، والتؿققز، لقبدأ بهالؽالم عؾهك الؿجهرورات، فسهقذكر لـها الؿجهرور بحهرف 

 الجر، وبعده يذكر الؿجرور باإلضافة، طق . 

اعة السادسههة، أو السادسههة وخؿههس دقههائؼ، ثههؿ كبههدأ وأن يؿؽههـ أن كتققههػ إلههك السهه

الدرس بػتح الؿجال لألسئؾة، وُكؽؿهؾ إن ههام اهلل إلهك أذان الؿغهرب، واهلل اعؾهؿ وصهؾك اهلل 

 وسؾؿ عؾك كبقـا محؿد، وعؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.

ِّ

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 الثبويتكملت الذرس 
 

¢ 

.ِّموِّا   َِّا ث مِّْوا    وْ،ِّ ِّوموِّب َُِّ ُ وُفِّاْ ج   

 يف واحٍد وعشريـ بقًتا، وذكر فقف ست مسائؾ:  -رحؿف اهلل تعالك-وقد عؼده ابـ مالٍؽ 

  .الؿسللة إولك: ذكر حروف الجر 

  .الؿسللة الثاكقة: ما يجر الظاهر دون الؿضؿر 

  .والثالثة: معاين حروف الجر 

  .والرابعة: ما ُيستعؿؾ اسًؿا وحرف جر 

 زيادة ما بعد حروف الجر. والخامسة : 

  .والسادسة: حذف حروف الجر 

رحؿههف اهلل -وٕن حهروف الجههر ٓ تحتههاج إلههك تعريههػ: ٕهنهها معههدودة، فؼههد ابههـ مالههٍؽ 

 :  -رحؿف اهلل تعالك-بعدها وذكر ألػاظفا، وهل عشرون حرًفا، فؼال  -تعالك

ِّإ  اا  ْْ ِِّماا ْماا   ِّو  اا   ِّاْ ج  ُِّ ااُ ْوف  اا    ِّم 

ِّ

ِِّّ َت ِّ    ِّ      ِّ    ا    ْْ ا ا ِّ  
اِّخِ ا     ِّ ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااا  ِّو    او  اااْ ِّو  ِّاَ ااا ُمِّ   ََ ُِّا ٍُ ُِّمنْااا ٍْ ُِّمااا

ِّ

ت ااااا ِّ م  اااااَ ِّو  اْ   ااااا ِّو      ااااا ُفِّو  اْ ا  ِّو 

ِّ

ِّ

ثهؿ بهدأ بهذكر تؼسهقؿاٍت لحهروف الجهر، فههذكر حهروف الجهر التهل تخهتص بجهر آسههؿ 

 الظاهر، وٓ تجر الضؿقر، فؼال:

َتاا ِّو    ٍْ ُِّماا ٍُ ُِّمنْاا َْ ِّ بِ ْ َظاا ِم ِِّاْ ُ اا

ِّ

اْ َتاااااا ِّ ِّو  ََ ُا ِّو  او  اْ ااااااو  ِّو  اااااا ف  اْ ا  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ َّ بِااُ  ْ تخاا ِّو  ِّو  ٍُ ُمنْاا ِّو  ٍْ اا َُ ِّبِ َْ اْ ُ اا ِّو 

ِّ

ِِّّ َّ ا  ِّو 
ِ
اْ َتااااااااااااا ُ ِّْ اِّو  ُِّمن َاااااااااااااا  

ِّ

ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ت اااا  ِّخ  ُْ ْحااااِوُِّاَباااا ِّن  ْْ ْواِِّماااا و  اااا ِّا  م  ِّو 

ِّ

ااااا ِّ ْحااااُوُ ِّ     ن  ااااا ِّو  ش  اِّ    ٍ اااا   ِّ ااااْ ا  ِّن 

ِّ

ِّ

ؽالم فقفا، وبهدأ بحهرف الجهر مِهـ، فهذكر ثؿ بعد ذلؽ ذكر معاين حروف الجر، وأطال ال

 معاكقف، فؼال:

ِّْْ اا ِّإ ْماِن اا
اْبت ااِ أْ ِّخِ ِّو  ْْ  َ ب اا اااْلِّو  ِّب   

ِّ

ِِّّْْ  ِّ ِ  اااْ ِ ِّإ ْ ِمن ااا
اااْة ِ اااْ ِّ   ِّو    ْْ ااا

َِ ِّبِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اااا ِّّ ِّخ ج 
ِْ ِ ااااْ ِش ْ اااا ِّو  اااا ِّن 

ِّخِ ِ ْااااا   ِّو 

ِّ

ااااا ِِّّّ ِّم    ْْ ِِّمااااا ااااا ِّ ِ  ااااا  س  َ   ِّ أخ ِّن اِااااا  

ِّ

ِّ

ههرح الشهاطبل  مهـ َمؼهر، بالؼهاف، وههق خهالف لػهظ ومػر هق لػهظ إلػقهة، وجهام يف 

إلػقة، وذكر اإلمام السققطل يف كتابف الـُؽت، عـ تؾؿقذ الـاظؿ بهـ أبهل الػهتح البعؾهل، وههق 

مـ صغار طالبف، مـ صغار طالبهف: يعـهل مهـ طالبهف الهذيـ أخهذوا عـهف يف آخهر حقاتهف، قهال: 

  مهـ مػهر، بالػهام، قرأت عؾقف يقًما ققلف يف باب حروف الجر:  مِـ مؼر
ّ
، بالؼاف، فردها عؾهل

 فؼؾت: يا سقدي، ما لؾبا ل مػٌر وٓ مؼر، فؼال لل: صدقت، ولؽـ أكا ما قؾت إٓ:  مػر،. 

وهههذا يبههقـ أهؿقههة ضههبط إلػقههة بؿهها قالههف بههـ مالههؽ، ٓ بؿهها ُيجههقزه الؿعـههك، أو ُيجههقزه 

قههرة، ُيجقزههها الؿعـههك الؼقههاس الؾغههقي، أو ُيجههقزه الؼقههاس الـحههقي، فههنن هـههاك أهههقام كث

والؼقاس، ومع ذلؽ ما يجهقز أن كؼهقل إهنها روايهٌة يف إلػقهة، كؼهقل: يجهقز ذلهؽ يف الؿعـهك، 

يجقز ذلؽ يف الؼقاس، لؽـ ما كؼقل: إهنا روايٌة يف إلػقة، أو كظؿ هبها إلػقهة، أو كؼهرأ إلػقهة 

 عؾك ذلؽ، وإذا طبعـاها كذكر هذه إمقر يف الحقاهل والفقامش.

هذا يؽثر جًدا يف الشروح، فالشروح والحقاهل يذكرون أهقام كثقرة جًدا هل مهـ بهاب و

التجقيز الؿعـقي والؼقاسل، ولقست مهـ بهاب الروايهة، وبدايهة ذلهؽ أن الشهراح الؿتؼهدمقـ، 

كاكقا يؼقلقن: ويجقُز يف هذا الؽؾؿة أن تؼقل كذا، مثاًل  مـ مػر، يجقز أن كؼهقل:  مهـ مؼهر، 

أو مثاًل:  وذاَت بدٍم، يجهقز  وذاُت بهدٍم،: ٕن الؿـصهقب عؾهك آههتغال  مـ حقث الؿعـك،

 يف أكثر صقره يجقز أن ُيرفع بآبتدام، وهؽذا يجقز يجقز.

ثؿ يليت مـ بعضفؿ، فقؽت  إلػقهة، ويؽته  يف حقاههقف ههذه إوجهف الجهائزة، ثهؿ يهليت 

ر إمهر، وكُثهر الـُسهاخ: ٕهنها بعد ذلؽ مـ يـسخ إلػقة، ويظـفا روايهات لأللػقهة، حتهك تؽهاث
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ُتـسخ يف كؾ مؽان بؿئات الـُسخ، ثؿ صار بعد ذلهؽ الشهراح الؿتهلخرون يـؼؾقهنها مهـ الـُسهخ 

عؾك أهنا روايات، فاختؾت روايات ألػقهة بهـ مالهؽ اختالًطها كبقهًرا عـهد الشهراح الؿتهلخريـ، 

 إلػقة.  بحقث كؼقل: جزٍم إكف ٓ يقثؼ بؿا يف الشروح مـ كؼقٓت عـ روايات

بؾ إن إلػقة ٓ ُتضبط ألػاظفا إٓ بؿخطقطفها الؼديؿهة العالقهة الؿحرتمهة، إمها أن تؽهقن 

قريبة جًدا ٓبـ مالؽ. ٓ كعرف ُكسخًة بخط بـ مالؽ، وُتذكر ُكسخة بخط بهـ الـحهاس تؾؿقهذ 

بـ مالؽ، لؽـفا لؿ يؼػ عؾقفا، لؽـ بعضهفؿ كؼهؾ عـفها: كهابـ هشهام يف كسهختف التهل بخطهف، 

ؼقل: وبخط ابـ الـحاس كهذا وكهذا، فػهل ههذا ٓبهد أن كـتبهف لفهذا إمهر يها إخهقان يف قهرامة ي

 إلػقة، ثؿ بعد ذلؽ يذكر مـ حروف الجر ما يدل عؾك آكتفام، فقؼقل:

إِ  اااااااا  ِّو  ٓ م  َتاااااااا ِّو  اااااااا ِّ   ِّ ِ ْنتِش 

 ثؿ يذكر مـفا ما يدل عؾك البدل، فقؼقل:ِّ

ِّ ٓ ِّب اااااا   ِْ اااااا   َ ُِّاْ ِش ب اااااا    ِّو  ْْ ِماااااا ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ يذكر معاين حرف الجر الالم، فقؼقل: 

خِاااا  ِّو 
ِْ ِ ااااْ ِش ْ ااااِ ِّو  َِ اَ اااا ُمِّ ِْ  ِّو 

ِّ

ُِّ ِ ااااا ِّ َْااااا س  ِ ْ ااااا ِّو    ِّ  ْاغخ
ااااا س ْ ِ ا    ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

............... ِ ْاااااااااااااااااااااااااا   ِّو 

ِّ

ِِّّ

 أي ويليت زائًدا، ثؿ يذكر هقًئا مـ معاين حرف الجر البام، ويف، فقؼقل:

ِّبِ  اااااا ْْ ِّاْتاااااات  ِ ََااااا  
اْ َظْ خِ خِاااااا و  ِّ ِّو 

ِّ

ِّاْ َسااااااااااا     ِّ ِْ َ ن ااااااااااا  اااااااااااْ ُِّا   ِّو   

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ ُيؽؿؾ معاين حرف الجر البام، فقؼقل:

ِّ ِْ ِّ  ْ ِ اا ِْ ااو    ِّ اا   ِّو    ْْ ِّبِ ْ   اا ِّاْتاات ِ 

ِّ

ِِّّ ِْ اا ِّاْن ِاا ِّبِش  ْْ اا ِّو    ْْ ِماا ِّو  ـْ اا ِّم  ِمْثاا   ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ يذكر معاين حرف الجر عؾك، فقؼقل:

ِّْْ اا اا ِّو   
ْ ن اا ِّخِ م  اا ِّ ِ ْتااتِْ   ِّو      ِّ

ِّ

ِِّّْْ ااْ ِّخ   اا   ِّ ْْ اا ن اا ِّم  اِّ   اا ُو خ ِّ  ج  ْْ اا ِّبِ  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااا  ِّو     
ِّب ْ ااا س ـ  ْوِغااا اااْ ِّ  ِجااا ِّم  ِّو   

ِّ

ااْ ُِّلِ اا  ِِّّ   ِّ ْْ اا   ِّ ـ  ْوِغاا اا ِّم  اا ِّ      َ   ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ يـتؼؾ إلك حرف الجر الؽاف، فقذكر معاكقف، فقؼقل:
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

اااْ ِّ َْاااُ ِّ   ااا ِّاْ َتْ ِ  بِش  ِّو 
ااا فس ِّبِا  ْْ ااا     ِّ

ِّ

َْاااااااِّ
اِّ ِت ْو ِ ااااااا خ

ائِ َُِّْاْ ن ااااااا ِّو    ا  ِّو 
ِّ س

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  َهبِّْف بَِؽاٍف َوبَِفها،، وهبها يعـهل بالؽهاف، فلعهاد الضهؿقر إلقفها وأهنفها، ويف كسهخة 

 وبِِف،  َهبِّْف بَِؽاٍف َوبِِف اْلتَّْعؾِْقُؾ، وهذه الـُسخة أحسـ، ولؽـ الذي يف أكثر الـُسخ  وهبها،، بهس 

ل يف، طبًعها الحهرف يجهقز أن ُتعقهد إلقهف يف الـسخ الؼؾقؾة  وبِف، أحسـ، لؿاذا أحسـ؟ ٕكهف قها

الضؿقر يف التذكقر والتعريػ، يف التذكقر يعـهل بؿعـهك الحهرف، أو بؿعـهك الؾػهظ، يف التلكقهث 

 عؾك معـك الؽؾؿة، ماهل مؼبقل. 

 لؽـ هـا يف البقت، يؼقل: 

ااااااااااااْ ِّ َْااااااااااااُ ِّ   اااااااااااا ِّاْ َتْ ِ  بِش  ِّو 

ِّ

َِِّّْ ا  ِّو 
َْااااااا س

اِّ ِت ْو ِ ااااااا خ
ائِ ُِّاْ ن ااااااا ِّو   

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ورد الؽاف لؾتلكقد، ما قال: وردت، مذكر، وكان إكس  أن تؽهقن الضهؿائر كؾفها يعـل 

مذكرة، ثؿ يف البقت الثاين قال:  َواْسهُتْعِؿَؾ اْسهًؿا، أي الؽهاف، مها قهال:  َواْسهُتْعِؿَؾْت، ولؽهـ 

التحؼقؼ العؾؿل، يقج  آعتؿهاد عؾهك أكثهر مها يف الـُسهخ، ويبهقِّـ يف الفهامش ويف الحقاههل 

 بؼقة الـُسخ، ثؿ بعد ذلؽ يذكر مـ ألػاظ حروف الجر ما يليت اسًؿا، فؼال: اختالف

ِّو     اا  ْْ اا اِّ    ٍ اا َخ ِّو    ِّاْتاا   
َِ اْتااُتْ  ِّو 

ِّ

ااا  ِِّّ    َ ِّ ْْ ااا ِِّمااا  َ َِْش اِّ      َ ِّ  ْلاااِ ِّ ْْ ِِّمااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ يعقد إلك ذكر معاين حروف الجر، فقذكر معاين مذ، ومـذ، واستعؿآ ا، فقؼقل:

ِّاْتااا ٍُ ُمنْااا ِّو  ٍْ ُمااا ااا و  خ    َْاااَُِّّا    ِّ
ِْ   َِّ

ِّ

ااا ِّ    َ ِّ ٍْ ِجْ اااُ ُِّمااا   ِّ َ ااا ِّاْ ِ ْ ااا  
ِّ  ْوُِّ و ِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّْْ اااا َِ ا  ِّخ  اااا ُِّمِغاااا  
ِّا ُجااااَ اِّخِ ْْ إِ ِّو 

ِّ

ِِّّْْ  ِّاْتات  ِ
ْ ن  ِّخِ  ِّاْ ُحُغْوِاِّم 

خِ َ  ِّو  ُِّم

ِّ

ِّ

 ثؿ يتؽؾؿ عؾك حؽؿ حروف الجر إذا زيدت ما بعدها، فؼال:

ااا  ِّم  ِِّ ْاااا  
ب ااا  س ِّو  ْْ ااا ِّو    ْْ ِِّمااا ب ْ ااا   ِّو 

ِّ

ااا خ ِِّّ  َ اااْ ُِّ ِ    ِّ ااا س  َ   ِّ ْْ ااا   ِّ ْْ ُ ااا ِّا  ْْ ااا   ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااا  ا  ااا ِفِّخ  اْ ا  ِّو   َ ُِّا ِّب ْ ااا   ِ ْاااا   ِّو 

ِّ

اااا ِّ ُِّاا  ْْ ِّ  اااا اااا ٌّ ل  اااا ِّو   َ َِْش  ِ ااااْ ِّ   ِّو   

ِّ

ِّ

ـْ َعَؿهٍؾ،، ثهؿ تؾؽهؿ بعهد ذلهؽ عؾهك  ـْ َعَؿهٍؾ، يف كسهخة  َفَؾهْؿ َتُعهْؼ َعه وققلف:  َفَؾْؿ َيُعْؼ َع

 حذف حرف الجر رب، فؼال:حذف حرف الجر، وبدأ بالحذف الؿشفقر، وهق 

ِّب اااْ ِّ اااَ ْ ِّب ْ ااا   ِّخ ج  ََ ْ ُِّا خ  ٍِ ُ ااا ِّو 

ِّ

ااْ ِِّّ  َ اِّاْ     َ ِّ اا ع  اِوِّ   ِّاْ ااو  ب ْ اا   اا ِّو  اْ    ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 ثؿ تؽؾؿ عؾك حذف بؼقة حروف الجر، فؼال:

أ ِّ  ااااا   ََ أُِّا ِّبِِساااااو  ااااا ن اااااْ ُِّاج  ِّو   

ِّ

اِّ  َ أُِّمَ ااااا ِ ُِّاااااا   ُْ ب ْ ُغااااا ِّو 
فس ٍْ ااااا   ِّ

 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 َ   ِّإ  ِّا  ا َِّا ت تاـِّوا   ا اِّْلؽالم عؾك حروف الجهر، هبذا يؽقن قد اكتفك مـ ا

ِّ)ب َِّاَغ خ  .

الذي عؼده يف خؿسٍة وثالثقـ بقًتا، لقؽقن رابهع أبهقاب إلػقهة مهـ حقهث الطهقل، فهلكثر 

ًٓ  باب اإلكزال مع فصقلف، بثؿاكقة وأربعقـ بقًتا، وبعده  جؿهع التؽسهقر، يف  أبقاب إلػقة طق

وبعههده  بههاب الؿعههرب والؿبـههل، يف سههبعٍة وثالثههقـ بقًتهها، وبعههده  بههاب  اثـههقـ وأربعههقـ بقًتهها،

 اإلضافة، يف خؿسٍة وثالثقـ بقًتا. 

 ويف هذه إبقات يذكر بـا تسع مسائؾ: 

  .الؿسللة إولك: ما ُيحذف لإلضافة 

  .والثاكقة: معاين اإلضافة 

  .والثالثة: اكؼسام اإلضافة إلك معـقيٍة ولػظقة 

 ل لإلضافة الؾػظقة. والرابعة: وصؾ أ 

  .والخامسة: اكتساب الؿضاف التلكقث مـ الؿضاف إلقف 

  .السادسة: إضافة الشلم إلك كػسف 

  .السابعة: إسؿام التل تؾزم اإلضافة 

  .الثامـة: حذف الؿضاف والؿضاف إلقف 

  .التاسعة: الػصؾ بقـ الؿتضايػقـ 

ن: التـقيـ مـ الؿػرد، والـهقن مهـ فقبدأ يف بقان إهقام التل ُتحذف لإلضافة، وهؿا هقئا

 الؿثـك وجؿع الؿذكر السالؿ، فؼال يف ذلؽ:

نِْوان اااا  ِّ  ْوِّ    َ ا ْ اااا  
َِ ِ اااا ِّا اااا ِّ   ُِّنونخ

ِّ

َْن  ِّ ُ ااْوِاِِّتاا فِّ  
ٍِ َُْ ِّاْ اا اا ُِّ ِغاا ََ ِِّم

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّاْلااااااااااُ ْا........... اْ َثاااااااااا نِ   ِّو 

ِّ

ِِّّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

: عؾهك معـهك الهالم، وههذا ثؿ بقَّـ بعد ذلؽ معاين اإلضهافة: ٕهنها تهليت عؾهك ثالثهة معهاين

 إكثر، وعؾك معـك مـ، وعؾك معـك يف، فؼال:

ا  َ ِّ  ْوِّخِااااااااااا ِّإِ ْْ اْناااااااااااوِِّمااااااااااا ِّو 

ِّ

اِّ  ٍ ُِّ ااا ِّواْ ااا َم  ا    َ ِّآَِّ َِ ِّا ْ اااُ  ْْ ِّ  ااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

........ ْانِااااااا    َ أِّ ااااااا ِِّتاااااااو   َ
ِ ِّ

ِّ

ِِّّ

َّٓ، لهؿ: حهرف جهزم، ويصهؾح: فعهؾ مضهارع مجهزوم عالمهة جزمهف  وققلف:  َلْؿ َيْصُؾِح إ

ك آخههره بالؽسههر: ٕن حركههة الفؿههزة يف إٓ ُكؼؾههت إلههك الحههام يف يصههؾح، السههؽ قن، وإكؿهها ُحههرِّ

فاكؽسرت، فؼقهؾ:  َلهْؿ َيْصهُؾِح، والفؿهزة يف إٓ ُحهذفت، وههذا مها ذكركهاه يف تخػقهػ الفؿهزة 

بالحههذف والـؼههؾ، أي بحههذففا وكؼههؾ حركتفهها: وٕن الحركههة مؽسههقرة كسههركا السههاكـ الههذي 

َّٓ،، ثؿ بعد ذلؽ ذكر أ راض اإلضافة الؿعـقيهة: أي فقائهد اإلضهافة  قبؾفا، فؼؾـا:  َلؿْ  َيْصُؾِح ا

 الؿعـقية، فؼال:

ِّ  َوِّٓ ِّ َْ اْ ُ اااااااااااااااااااااااااااااااااا ِّو 

ِّ

اااا  ِِّّ يِّ  
ٍِ ِّبِ َ اااا ِّاْ َتْ  ِْااااا   ِْ ِّ  ْوِّ  ْ  ِاااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ تؽؾؿ عؾك اإلضافة الؾػظقة، فبقـفا فؼال:

ااااااُ ِّ اااااا ُفِّا ْ    غ  َُ ِّاْ 
ِْ اااااا بِ ُِّا   ْْ إِ ِّو 

ِّ

ااااِّ ْ اااا خ ِّخ    ُ ِّو  َْاااا ِِ ِّٓ ُِّاْ اااا  
نْاِ   ِّ ِّْْ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااااا ِِّ ِّإ م  ِْ َْ ظِااااا َْن ااااا ِّ   اِل ِّا  ََ اااااُ    ِّ

ِّ

َ ااااا ِِِّّ َْاااااِ ِّاْ ِح  ِ ْ اااااِئِّ   َوِعِّاْ ق  ُِّمااااا  

ِّ

ِّ

وققلف:  َوإِْن ُيَشابِِف اْلُؿَضاُف، رواية أكثر الـُسخ برفع الؿصهاُف عؾهك أكهف فاعهؾ، ويػعهؾ: 

َضههاَف َيْػَعههُؾ،، فقػعههؾ: الػاعههؾ مههمخر، الؿػعههقل بههف، ويف بعههض الـُسههخ:  َوإِْن ُيَشههابِِف اْلؿُ 

 َٓ ـْ َتـْؽِْقهِرِه  والؿضاَف: مػعقل بف مؼهدم، والؿعـهك واحهد، وققلهف يف آخهر البقهت:  َوْصهًػا َفَعه

َٓ ُيْعَدُل، طق ، ثهؿ كهص بعهد ذلهؽ عؾهك  ـْ َتـْؽِْقِرِه  ُيْعَزُل، جام يف بعض الـُسخ والشروح:  َفَع

 ، فؼال:اكؼسام اإلضافة إلك لػظقة ومعـقية

ِّْْ ََااااا
ش  ِّ  ْ ظِ َُ ُ ِّاْتااااا ااااا خ  غ 

َِ َِيِّا ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ْ ن ِوَااااااااا م  اااااااا  ِّو  ْحغ  ِّم  ِّو  ِْ اااااااا  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ تؽؾؿ عؾك وصؾ أل باإلضافة الؾػظقة: ٕن إصؾ أن أل ٓ تقصؾ باإلضافة، فؼال:

ااا ِّْ ااا ِفُِّمْ ت    غ  َُ اِّاْ   ٍ ْ اااُ ِّ  ْ ِّبِااا و  ِّو 

ِّ

ْ ااِ ِّاْ َ اا  ِِّّ ِّ   ْ ج  ِْ ُِّوِ اا  ْ ِّبِ ْ َثاا  ْْ ِّ ِّْإِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّاْ َثااااا نِ ِّ   َْ ُِّْ ِغااااا يِّ  ااااا
ٍِ ِّ  ْوِّبِ َ ااااا

ِّ

ااااا نِ ِّ ْ ِ ِّاْ ج  ِّا  َُ ْااااااُ ِّاْ َغااااا ِا   ِّ

ِّ

ِّ

ِـّْ ا ِّو    ْْ ِّإِ
ا فس ْ اِ ِّ    ِّاْ و 

ْوُنش  ِّخِ ِّو   

ِّ

ِـِّّْ ِّاَ   ااااا ُْ   َْ ااااا ِ ااااا ِّت    َْ ُِّمث نوااااا ِّ ْوِّل 

ِّ

ِّ

هاِرُب َرْأِس اْلَجهاكِل، يف بعهض الـُسهخ:  َكَزْيه هاِرِب َرْأِس وققلف يف الؿثال:  َزْيُد اْلضَّ ُد اْلضَّ

اْلَجاكِل، فزيٌد الضارُب عؾك الحؽاية،  كزيهٍد الضهارِب، عؾهك اإلعهراب، وققلهف:  مثـهًك، ههق 

بههالتـقيـ: ٕن ألػههف لقسههت لؾتلكقههث، وإكؿهها هههل مـؼؾبههة، ثههؿ تؽؾههؿ بعههد ذلههؽ عؾههك اكتسههاب 

تلكقهث، الؿضاف التلكقث لؿـ الؿضاف إلقف: أي أن الؿضاف قد يؽتس  مهـ الؿضهاف إلقهف ال

 فؼال:

ِّ  َوٓ ِّ ْس اااااااا   َ ِّ اااااااائ  اااااااا ِّ  ْ س   َ ُاَب ِّو 

ِّ

ِفُِّمااااوم   ِِّّ ٍْ اااا ِّاْ ح   ْ اااا    ِّ ْْ ْةنَِثخاااا ِّإ   ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ثؿ تؽؾؿ عؾك إضافة الشلم إلك كػسف: يعـل أن ُتضقػ اسهؿ إلهك اسهؿ، وكالهؿها بؿعـهًك 

 واحد، وقال:

اااْ ِّ ِّاَ ح 
ِْ ااا ِّبِااا  َ

ِ ِّ  ْ ااا ُفِّاْتااا ٓ ُِّاغ  ِّو 

ِّ

ِِّّ َ اااااااا ِّإ َخ ْ ُِّمْوِم ِّو   و  ْ ناااااااا خ َِّْم  ا  ِّاِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ثؿ تؽؾؿ وأطال الؽالم كثقهًرا عؾهك إسهؿام التهل تؾهزم اإلضهافة، ففـهاك أسهؿاٌم يف الؾغهة 

العربقة تؾزم اإلضافة، بؿعـك أهنا ٓ ُتستعؿؾ إٓ مضافًة، وبعدها مضاٌف إلقهف، فؾفهذا سقػصهؾ 

 الؽالم يف ذلؽ لطقلف، فبدأ باإلهارة إلك وجقد أسؿاٍم تؾزم اإلضافة فؼال:

او ِّ اااا ُفِّ  ب اااا   َ  ِ ُِّاغ  ِّب ْ اااااُلِّإْتاااا

ِّ

اِّ  َ ِ ِّ  ْ ظخااا ُِّمْ ااا  
اااة  اااْ ِّا  اِّ    َ ب ْ ااااُلِّ ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِـّْ ااا ِّاْمت ن ااا َخ ْت ااا ُفِّ   ااا ُِّاغ  ب ْ ااااُلِّم  ِّو 

ِّ

ِـِّّْ ااا َْاااَُِّّو    اِّ   ااا ِم خ َخ ِّ   ااا نُ ِّاْتااا ِّإِا 

ِّ

ِّ

يِّْ ااااْ    ا  ااااْ ِّت  و   َ ِّ  َ ااااْ ِّو  ْ اااا   و    ِّ

ِّ

َ ااااااا ِِّّْ ْيِّ ِ   ااااااا   ااااااا ُ ِّا  ِّإِا  ٍَ ااااااا ِّو   

ِّ

ِّ

َبْعُض َذا َقْد َيَلِت َلْػًظا، يلت: هذا فعؾ مضارع مرفهقع: ٕكهف لهؿ ُيسهبؼ بجهازم، وققلف:  وَ 

وحذف القام مـف عؾك لغة الؼريبة، وردت يف الؼرآن العظقؿ، يف الؼرامات السبعقة، كؿا يف ققلهف 

ِِّْ﴿: -عز وجؾ- نِ َْ ِّبِنِ َٓ ِّإِ ِّن ْ ت  ُْ  َ ِّا ْةِ ِِّّٓ  ا  رفهقع، ولؽهـ هـا يهلت: مضهارع م [451]موَ ﴾ا ْوم 

اِّا ْس ِِّ﴿: -عز وجؾ-القام ُحذفت، ويف ققلف   َ َِْ ِّإِ ا َ  ، أي يسري فحهُذف القهام مهع [1]ا  ج  ﴾و 

 قال مثاًل:  -رحؿف اهلل تعالك-أن الػعؾ مرفقع، وتبؼك أهنا لغٌة قؾقؾة، ولق أكف 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 َوَبْعُض َذا َقْد َجاَم َلْػًظها ُمْػهَرَدا

ام التهل تؾهزم اإلضهافة إلهك جؿؾهة، ففـهاك بعهض لسؾِؿ مـ ذلهؽ، ثهؿ تؽؾهؿ عؾهك إسهؿ  

 إسؿام تؾزم اإلضافة، لؽـفا ٓ ُتضاف إلك مػرد، بؾ تؾزم اإلضافة إلك جؿؾة، فؼال فقفا:

ااااْ ِّ  َ ِّإِ  اااا ِّاْ ُج اااا خ  خ ُمااااواِّإِغ  ِّو   ْ   

ِّ

اااااْ ِِّّ  َ ُِّاْحت  ْْ ُِّان اااااَو ْْ إِ ِّو  َْ إِ َْاااااَُِّّو    ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

َِّْ اااانِ   ِّ ْ ن اااا خ ِّم  َْ اااانِ اااا ِّ   م  ِّو  َْ ِّإِ َُ ا ِّإِْخاااا  

ِّ

ٍِِّّْ اا ُِّن ِاا ِّل   ْ َْ اِّن ْحااُوِِّ اا ا خ ااو  ِّ  ِغااْ ِّل 

ِّ

ِّ

اا  ااْ ِّ ْل ِا    ِّ َْ اانِ اا ِّ   ِّم  َْ وِّاْ اا ِ
  ِّ ِْ اْباا ِّو 

ِّ

َ ااااا ِّ
ُِّبنِ ِّخِْ ااااا س ْتُ اااااو  اْ ت اااااْ ِّبِن ااااا ِّم  ِّو 

ِّ

ِّ

ا َِّ  ْوُِّمْ ت ااااا   ُِّمْ ااااا   ْ ااااا س
ِّخِ ْ ااااا   ِّو   

ِّ

اِّ نَاااا   ُِّا   ْْ اااا ِّب ن اااا ِّخ    ْْ اااا م  ِّو  َْ ِّ  ْ اااا ِ

ِّ

ِّ

ِّإِ  اااااااا اااااااا خ  خ اِّإِغ   َ ُمااااااااواِّإِ ِّ و   ْ   

ِّ

ااا ِّ اِّاْ ت     َ ِّإ ْْ ُشااا ااا ِ ِّ   اااِ ِّإ ْخ    َ ُِّل

ِّ

ِّ

ْن ُيْحَتَؿْؾ... إِْفهَراُدُه َوَمها  ْن ُيْحَتَؿْؾ... إِْفَراُد إِْذ، يف بعض الـُسخ:  َوإِْن ُيـَقَّ وققلف:  َوإِْن ُيـَقَّ

ـِ َأو اْعههِرْب، هـهها تخػقههٌػ لؾفؿههزة بالحهه ذف َكههنِْذ َمْعـَههًك َكههنِْذ، والؿعـههك واحههد، وققلههف:  َواْبهه

والـؼههؾ، ولؽههـ هههؾ كؼههقل: أو اَعههِرب، أم أو اِعههِرب: يعـههل هههؾ الػعههؾ الههذي ُخػػههت هؿزتههف 

  أَعِرب، أم  اِعِرب،؟ 

أَعَرب: ٕكف أمٌر مـ رباعل: أَعهرَب ُيعهِرب، إًذا أعهِرب، بخهالف إمهر مهـ ثالثهل، قؾـها: 

اكـان، هـهها ذهههَ  يههذهُ  اذهههْ ، فؾههق قؾـهها مههثاًل:  أو إذههه ، ثههؿ أردكهها أن كصههؾ، سههقؾتؼل سهه

فقؼقل:  أو اذَهْ ، لؽـ هـا لقس إمر مـ الثالثل، وإكؿا إمهر مهـ أعهِرب الربهاعل، الفؿهزة 

مػتقحة، فـحذففا وكـؼؾ الػتحة إلك الساكـ قبؾفا، فـؼهقل:  أَو اعهِرب، كعهؿ، ومها زال يهتؽؾؿ 

 عؾك إسؿام التل تؾزم اإلضافة، ومؿا يؾزم اإلضافة كال وكؾتا، فؼال فقفؿا:

ِّبِاااااا  ِّ ِِّ
ااااااَ فس ُِّم   ِْ َْ ن اااااا َْ ِّا ِْ ْ ِشاااااا َُِّ

ِّ

ِّ ِْ ت اااااا ِّو  ِاااااا  ِِّّ   َْ ُِّ ِغاااااا
دس اااااا ن     ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

، فؼال فقفا:  ومؿا يؾزم اإلضافة  أيٌّ

ِّ اااااااَ فس ُِّم  
َس
ْ ااااااا   َُ

ٓ ُِّ ِغاااااااْ ِّ ِ ِّو 

ِّ

ة ِغااااااااِ ِِّّ اااااااا ِّخ  ش  َ ْا     ِّ ْْ إِ َااااااااا ِّو    ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّْْ ا ْ  ِخ   َ ِّبِ ْ  ْْ اْ ُ    اِّو  نِْوِّآْل   ِّ ْوِّ  

ِّ

ِِّّ  ِّ ْوُ اااْو   خ ِّْْم  ااا   ْاِتِّاْ    بِااا ْ    ااا ِّو  ِّاو

ِّ

ِّ

اااااْ طخ ِّ  ِوِّاْتاااااتِْ ش  م   ِّ  ااااااِّْ   ْْ إِ ِّو 

ِّ

ااااا ِّ ااااا ِّاْ ا   م  اااااْ ِّبِش   َ ااااا ِّ   قخ    ْ َُ ِّخ 

ِّ

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 ومؿا يؾزم اإلضافة أيًضا  لدن،، فؼال يف بقان ذلؽ:

ااااا ِّّ ِّخ ج  ْْ ِّ  اااااُ  ااااا خ  خ ُماااااواِّإِغ  ِّو   ْ   

ِّ

اِِّّْ ااا   ِّن  ْْ ااانُْش ااا ِّ   ِّبِش 
أس ن ْ اااُئِّاُلاااْ و  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ؾزم اإلضافة  مع، فؼال:ومؿا ي

ُنِقاااااْ ِّ ِّو  َْاااا    ِ ااااا ِّ   َْش 
ِّخِ ـْ اااا ِّم  ـ  اااا م  ِّو 

ِّ

َتِ اااااْ ِِّّ ِّا 
ْس ِّ ُِساااااُاْو ْسااااا   ِّو     َ اااااْت ِّخ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وبذلؽ كعهرف أن كؾؿهة مهع اسهٌؿ، وههل مهـ إسهؿام التهل تؾهزم اإلضهافة، ولقسهت مهـ 

 حروف الجر، فابـ مالؽ ذكر هـا يف اإلضافة، فاإلضافة خاصٌة بإسهؿام، ويف حهروف الجهر

ذكرها وحصرها وعدها عشهريـ حرًفها، ولهؿ يهذكر معفها مهع، ومؿها يؾهزم اإلضهافة أيًضها مهـ 

 :  -رحؿف اهلل-إسؿام   قر،، فؼال يف ذلؽ 

اا  ِّم  ااِ ْم     ِّ ْْ اِّإ َْاا خ ِّال  ِّبِن اا  خ ْْ َُ اْغاا ِّو 

ِّ

ااااا ُِّ اااااِ م  ِّ ااااا ِّم  ِّن  ِواخ   َْ ُِّ ِغااااا ُْ ِّ  ااااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

رحؿهف -فهات، فؼهال يف ذلهؽ ومؿا يؾزم اإلضافة مـ إسؿام: قبهؾ، وبعهد، وأسهؿام الج

 :-اهلل

ْساااااُئِّ َوُ ِّ َْااااا سِّب ْ اااااُ ِّ   ْ اااااُ ِّ       ِّ

ِّ

ِِّّ ااااا ن ااااا ِّو    ااااا ُ ِّ  ْاغخ اْ ِجش  ِّو  ُْ ْو َُ ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ا ااااا   ااااا ُِّنا  اِّم   َ اِّن ْ ااااا خ ِّإ ُباااااو  ِّو   ْ   

ِّ

اِّ َُ ِااا   اااْ ِّ ِّب ْ اااِ  ِّ   ْْ ااا ِِّمااا م  ِّو  اااْ  خ   ِّ

ِّ

ِّ

 وققلف:  َقْبُؾ َكَغْقٍر، فقفا ثالث روايات: 

 التل قرأكاها، بضؿ إول وتـقيـ الثاين:  َقْبُؾ َكَغْقٍر،.   ا  واا ِّإو   .0

 بتـقيـ إول ضؿتقـ، والثاين بؽسرتقـ  َقْبٌؾ َكَغْقٍر،.  وا ث نَ   .2

 بضؿ إول بضؿ إول بضؿة واحدة، وتـقيـ الثاين بؽسرتقـ  َقْبُؾ َكَغْقٍر،. وا ث  ث   .3

مـ الؽالم عؾك إسهؿام التهل تؾهزم والقزن مع الجؿقع مستؼقؿ، وبذلؽ يؽقن قد اكتفك  

 اإلضافة، لقـتؼؾ إلك مسللة أخرى، وهل: الؽالم عؾك حذف الؿضاف، فقؼقل يف ذلؽ:

ااا        ِّ 
اااْة ِ ِّا  ااا ف  غ  َُ ِ اااْ ِّاْ  ااا ِّا  م  ِّو 

ِّ

خ  ِّ ٍِ ااا ُِّ ااا اِّم   َ ِّإِ َِ ا ْ ااا  
َِ ِّخِااا ِّا ُْ نْااا   ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااا   َ اااْواِّ   واِّا اااٍيِّ ْبق  ااا ن ااا ِّل   َ ُاَب ِّو 

ِّ

اااِّ   ِّ ْ ااا     ِّ  ْ ااا  اااْ ِّ   اااَ م     ق  ااا ِّ   ِفِّم  ٍِّْ

ِّ

ِّ

ْفِّ ٍِ اا ُِّ اا ِّم   ْ ُاااْو ِّا  ْْ
اا ِِّّ   ِّبِ   ْْ ِّ اِاا

ِّ

ااااْ ُِّ  ِااااْ ِِّّ   ِّ ِْ َْاااا اااا ِّ      َ
ِ ِّ اااا َِ خ  َ ُِّم

ِّ

ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 وبعد أن تؽؾؿ عـ حذف الؿضاف، سقتؽؾؿ أن عؾك حذف الؿضاف إلقف، فقؼقل:

ااااا ِّإ َوُ ِّ َ ْ ق  ُفِّاْ َثااااا نِ ِّخ   ٍ ِّوُاْحااااا

ِّ

َتِ اااااااااا ِّ ِّا 
ِْ اِّبِاااااااااا  َ ِّإِ ِْ ِّ  ح   ِاااااااااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااااا ِّإ  ااااا بِ   ااااا خ  س إِغ  ِّو 
ْ ااااا س   ِّ

ِّ  ِّْ

ِّ

ِّإ َوٓ ِِّّ ااااْ    ِّ  غ  ُْ يِّ  اااا
ٍِ ِِّمْثااااِ ِّاَ اااا

ِّ

ِّ

ويختؿ الؽالم يف باب اإلضافة عؾهك الؽهالم عؾهك الػصهؾ بهقـ الؿتضهايػقـ، أي الػصهؾ 

 بقـ الؿضاف والؿضاف إلقف، فقؼقل:

اْئِّ ا ِّن    ِّم  ْ ا س
ِّخِ ِْ ِِّ اْ  ا فس ُِّمغ  ِّخ ْ   

ِّ

اا ِّ  ِلااْ ِّو   ااِّ ْ خخ ِّ ْوِّ   ٓخ ْ ُ ااْو ااْئِّم  ُِّا   ِّْْ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ا اُِّوِلااا   ااخ اْغااا ِ   ِّو  ْس َْ ااا
َِ
ْ اااُ ِّا  ِّخ 

ِّ

اِّ ِّ  ْوِّنِاااااااا  
ِّ  ْوِّبِن ْ اااااااا س ْلن  ِ  

ِّبِااااااااة 

 

ِّ

وهبذا يـتفل كالمف عؾك بهاب اإلضهافة، ويهذكر بعهد ذلهؽ باًبها، وههق البهاب الثالثهقن، أو 

أهنها ٓ  كؼقل: الباب الؿتؿ الثالثقـ، أو البهاب الؿهتؿ لؾثالثهقـ: ٕن إفصهح يف ألػهاظ العؼهقد

تضع صػًة، ٓ تؼقل: الباب الثالثهقن، كؿها تؼهقل: البهاب الخهامس والثالثهقن: ٕن الخهامس 

والسههادس عؾههك وزن  فاعههؾ، ففههل أسههؿام مشههتؼة فُقصههرف هبهها، أمهها ألػههاظ العؼههقد ثالثههقن 

والعشرون، ففذه لقست صػات، أن تؼقل: البهاب الؿهتؿ الثالثهقـ، أو البهاب الؿهتؿ لؾثالثهقـ، 

إلك يام الؿتؽؾؿ، وقد عؼده يف أربعة أبقات، وكهان الؿتققهع والظهاهر أن يجعهؾ  وهؿ الؿضاف

ذلؽ فصاًل تابًعا لؾباب السابؼ  باب اإلضهافة،: ٕهنها يف مقضهقع اإلضهافة، ولؽـهف لهؿ يػعهؾ 

ذلههؽ، فؾههؿ يؼههؾ فصههٌؾ، وإكؿهها جعؾههف بههاب، فؾفههذا عههددكاه مههـ إبههقاب، وهههق البههاب الؿههتؿ 

 الثالثقـ.

إربعة، ذكر مسللًة واحدة، وهل: حؽؿ آخر آسؿ إذا ُأضقػ إلهك يهام  ويف هذه إبقات

 الؿتؽؾؿ، هؾ يبؼك أم يتغقر.

ا  َ َ ااا ِّاْ ِساااْ ِّإِ  ِْ ِّ   َْ ااا ِّ ِغااا ِّم  ِّآِ ااا  

ِّ

اِّ  ٍ ااااا ِّو    امس ااااا   اااااُ ُِّمْ ااااات  خِّ   ِّا  ْْ ِّ  ااااا

ِّ ي ٍِ اااا ِّخ   ْ ْاااااِ ْا ِّو    ِْ َْ اااا ْبن  ااااُ ِّ   ْوِّا 
  ِّ

ِّ

اا ِّاْ ُتااِّ ْتُحش  َ اا ِّب ْ ااُ ِّخ  اا ِّاْ  َُْ ش 
َِ
يل  ٍِِّ

ِّ ِّْْ إِ اُوِّو  اْ اااااو  ِّو 
ِْ َْااااا

َ ااااا ِّخِ ِّاْ  ُْ ُ اااااْ ال  ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ُشااا ِّخ  ْ ِساااْ ُ ِّا  َْ ُِّغااا
اوس ِّو  ْ ااا   ااا ِّ   ِّم 

ِّ ِّْْ اا ْقُ ااْواِّ    َ اا ِّاْ 
خِ ِّو  ْْ اا   ااَِّت  ِّو    ِ  

ِّ

ِِّّْْ ااااا س    ِّ ااااا  خ ااااا ِّا  ِّاْنِق  ُبش  ْا س  ٍ ُِّمااااا

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

َ  ِّاْ ِسْ ...وققلف يف أول إبقات:   ِْ ِّ   َْ ِّم  ِّ ِغ   آِ   

 ؾ أذان وبعد الصالة إن هام اهلل... كؼػ هـا، كلخذها قب

هذا الذي يف جؿقع الـسخ والصحػ وجام يف كسخة واحدة متهلخرة ويف بعهض الشهروح 

يليت بضؿ الػعؾ، فنن قؾـا عؾك الرواية الؿشفقرة، يفـ ففل مـ ههان يفهقن هقكها، قهال الشهقخ 

مهـ وههـ يفهـ، قهال وٓ يصهح كسهر الفهام عؾهك أكهف  "خالد إزهري يف التعؾقؼ عؾهك ذلهؽ: 

بؿعـك ضعػ فقري أن الؿعـك يفـ عؾك هذه الروايهة الؼؾقؾهة يف بعهض الـسهخ، وههذه الروايهة 

يفـ ٕن ما قبؾفا يؽقن مضؿقما يفـ، والشطر إول وههـ عؾهك الروايهة الؿشهفقرة وإن يفهـ 

لقس فقف، كػفؿ مـ ذلؽ أن القاج  بالضبط أن يؼال يفـ عؾك مها يف الـسهخ والشهروح، وكـبهف 

 أن الؿعـك هـا.  عؾك

 واهلل أعؾؿ، صؾك اهلل وسؾؿ عؾك كبقـا محؿد وعؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 الثبويتكملت الذرس 
 )بعذ الصالة(

¢ 

والحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم عؾك كبقـا وحبقبـا محؿد بـ عبهد اهلل، وعؾهك 

عد: فحقاكؿ اهلل يف لقؾة السابع والعشريـ مـ هفر رج  سـة اثـهان آلف وأصحابف أجؿعقـ أما ب

وثالثقـ وأربعؿائة وألػ مهـ هجهرة الؿصهطػك عؾقهف الصهالة والسهالم، يف جهامع الزههرام يف 

 الؼصقؿ، الحؾؼة الرابعة مـ دروس هرح ألػقة بـ مالؽ عؾقف رحؿة اهلل. 

ا   َِّا ح َيِّوا ث ََِّْبعد ذلؽ يف بابا مـ أبقاب هذه الؾػقة، لـشرع  31وقد اكتفقـا مـ 

 5مـ أبقاهبا، وهق باب إعؿال الؿصدر وقد عؼده رحؿهف اهلل تعهالك يف أربعهة أبقهات ذكهر فقفها 

 مسائؾ:

  .الؿسللة إولك: أقسام الؿصدر العامؾ 

  .والؿسللة الثاكقة: هرط إعؿال الؿصدر عؿؾ فعؾف 

  .والؿسللة الثالثة: إعؿال اسؿ الؿصدر 

 لرابعة: إضافة الؿصدر إلك معؿقلف. والؿسللة ا 

  .والؿسللة الخامسة: حؽؿ تابعل معؿقل الؿصدر 

 فؼال رحؿف اهلل تعالك يف بقان أقسام الؿصدر العامؾ عؿؾ فعؾف:

ِا     ْ  َ َ  ُ ِّاْ  ِّإِْ 

ااْ ِّ  َ اا ِّاْ   
ِّخِ ْْ ِّ  ْ ِحاا ا  ْ اا    َ ِّاْ 

ِْ ِّبِِ ْ ِ اا

ِّ

ِِّّ ْ  ِّ ـ  اااااا اخِّ  ْوِّم   َ ااااااَ  َِّ ْوُِّمج  اااااا خ  ُِّمغ 

ِّ  هرطا إعؿال الؿصدر عؿؾ فعؾف، فؼال: ثؿ بقـ

ااا ِّا ُحاااّ ِّ ْوِّم 
  ِّ ْْ   ِّ ـ  ااا ِّم  ْ ااا  

ِّخِ  ْ ااا    ِّ ْْ ِّإِ

ِّ

ااااْ ِِّّ  َ   ِّ اس ْ اااا   ِّم  ِْ ِْٓتاااا ُِّْو  َ اااا ح  ِّم 

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

وققلف يحؾ يف آخر الشطر إول كذا يف أ ؾ  الـسخ بػتح القام وضهؿفا، يحهؾ وجهام يف 

فقرة يحهؾ، يؽهقن يف بعض الـسخ بضؿ القام وفتح الحام يحهؾ، وعؾهك الروايهة إولهك الؿشه

البقت عق  يف هذا التقجقف: ٕكف يف الشطر إول ضؿ مها قبهؾ الهروي يحهؾ ويف الشهطر الثهاين 

 فتح ما قبؾ الروي العؿؾ.

ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ عؾك إضهافة الؿصهدر عؾهك معؿقلهف سهقام إلهك فاعؾهف أم إلهك مػعقلهف، 

افتف إلهك مػعقلهف كهلن تؼهقل: فنضافتف إلك فاعؾف كلن تؼقل: يعجبـهل إكهرام زيهٍد الشهقَخ، وإضه

 يعجبـل إكرام الشقخ زيٌد، فؼال: 

ِّْْ ِّ  اااا   َْ يُِّ ِغاااا
ٍِ ِ ِّاَ اااا اااا   ِّل  ب ْ اااا   ِّو 

ِّ

ِِّّْْ اااا    َ   ِّ ـس ْخاااا ِّ  ْوِّب    ااااْ ِّبِن ْ اااائس  َ   ِّ

 وأما معؿقل الؿصدر وحؽؿف فبقـف يف آخر بقت فؼال:ِّ

ِّْْ اااا م  اااا ُِّلااااَ ِّو  ِّم  ـُ ْت  اااا اااا ِّا  ُلااااَ ِّم  ِّو 

ِّ

ااِّ ح   َ اا ِّاَْ   اا ِعِّاْ 
اا ِّخِ ا   ِّْْا  اا س  َِّ ِّخ ح 

 والباب التالل هق الباب الثاين والثالثقن مـ أبقاب إلػقة. ِّ

 وقد عؼده يف اثـل عشر بقتا وفقفا ذكر أربع مسائؾ: وموِّب َِّإ َ  ِّاتِّْا     ،

  .الؿسللة إولك: هرط إعؿال اسؿ الػاعؾ عؿؾ فعؾف 

  .والؿسللة الثاكقة: إعؿال صقغ الؿبالغة عؿؾ فعؾفا 

 لثالثة: حؽؿ تابع معؿقل اسؿ الػاعؾ. والؿسللة ا 

  .والؿسللة الرابعة: إعؿال اسؿ الؿػعقل عؿؾ فعؾف 

 فؼال يف بقان هرط إعؿال اسؿ الػاعؾ عؿؾ فعؾف، قال: 

ِّاْ    ِ   ِْ َ  ُ ِّاْت ِّإِْ 

ااا ِِّ  َ ااا ِّاْ   
ِّخِ ِّخ  ِ ااا س ُْ ِّاْتااا

ِْ ِ ْ ِ ااا   ِّ

ِّ

ْ اااااِ  ِِِّّ  َ ِّبِ
ِْ
 َ ُِّمِغااااا ْْ ااااا   ِّ  ْ ااااا    ِّ ْْ ِّإِ

ِّ ِّاْتاااتِْ ش ِّ و  ِااا   او  ِّنِااا   اااْ ف  َِّ ْوِّ   ِّ م 

ِّ

اِّ ِّ  ْوُِّمْساااان    اااا ِِّ اااا   خ ْ َاااَِّ ْوِّل  ِّ  ْوِّن 

ِّ ُِّ اا ِْفِّ ْوفس ٍُ ْحاا ِّم  ْ اا   ِّن  ُْ ُاااْو ااْ ِّا  ِّو   

ِّ

يُِّوِ ااا ِّ ٍِ ِّاَ ااا ااا    َ ِّاْ    ْن َ ْسااات ِح ِّخ 

ِّ ِغاااا  َُ ِ اااا ِّاْ  ِّخ  ِِّ اااا     ْْ ُااااا ِّا  ْْ إِ ِّو 

ِّ

اااااِ ِّاْاُ ِغااااا ِّ   ِّ ُْ َ  ُ ااااا َْااااا ِِ ِّإِْ  ِّوال 

ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 ويبقـ أهنا قد تعؿؾ عؿؾ فعؾفا فقؼقل: ثؿ يـتؼؾ إلك صقغ الؿبالغة،

ُ اااااااْوُ ِّ ِّ ْوِّخ  ااااااا    ِّ ْوِِّمْ    َ ااااااا    ِّخ 

ِّ

ِّب ااااِ اُ ِِّّ ِّخ  ِ اااا س ْْ اااا   ِّ
أس ْثاااا   اااا ِّ  

ِّخِ

ِّ ااااا ِِّ  َ   ِّ ْْ ِِّمااااا ُْ ااااا ِّ  ااااا ِّم  ْن َ ْسااااات ِح ِّخ 

ِّ

ِ اااااا ِّ خ  اِّو   َ ااااااَ ِّ   ِّ َْاااااا س  ِ اااااا ِّخ 
خِ ِّو 

ِّ ُُِّْلِ اااْ ِّ ااا ِِّمْث  
َِ
ْ ااا   َُ أِّاْ  ااا ِِّتاااو  م  ِّو 

ِّ

ِِّّ  ِّ
ِّ اُ ْو اْ  ن ِّو  ِْ  ِّاْ ُحْا

اْ ِّخِ َِ ا ِّ    َ َُِّْث

وصقغ الؿبالغة هل يف حؼقؼتفا ومعـاها أسؿام فهاعؾقـ، إٓ أهنها لؾػهاعؾقـ الؿؼبؾهقـ عؾهك ِّ

هذا الػعؾ، ققلؽ هّراب ّوأّكال، تطؾؼ عؾك مـ فعؾ هذه إفعال، هذه أسؿام فاعؾ لفؿ وأمها 

كهان اسؿ الػاعؾ كخكؾ وضارب وهارب، فغـفا أسؿام تطؾؼ عؾك مـ فعؾ الػعؾ مطؾؼا سقام 

سقام فعؾف بؼؾة أو بؽثرة، فعؾف مرة أو مرات كثقرة ففهق آكهؾ وضهارب وههارب، اسهؿ الػاعهؾ 

 يطؾؼ عؾك الؼؾقؾ والؽثقر. 

وأما صقغ الؿبالغة ففل أسهؿام فهاعؾقـ ففهل ٓ تطؾهؼ إٓ عؾهك مهـ عؿهؾ العؿهؾ بؽثهرة، 

َ  ِِّولفذا كص عؾقفؿ هـا وققلف عـفا:    ِّ ْْ ِِّم ُْ ِّم  ِّ   ْن َ ْست ِح  .  خ 

رواية أخرى  فتسهتحؼ، أي ههذه الصهقغ، ثهؿ تؽؾهؿ رحؿهف اهلل عؾهك أن إعؿهال اسهؿ  ويف

الػاعؾ عؿؾ فعؾف جائز ولهقس واجبها، فقجهقز أن تعؿؾهف فتػصهؾ بهقـ الؿػعهقل بهف ويجهقز أن 

 تضقػف إلك الؿػعقل بف، فؼال:

اْ ِ االِِّ اخِّو  َ  ِ ِّْ ِ و   ْ
َِ يِّا ٍِ اْنِ ْئِّبِ ِّو 

ِّ

اُ ُِّمقِِّّْ ااا ِِّتاااو  ِّ ِن ْ اااِئِّم  ْماااو  ِّت ِغااا و 

ثؿ تؽؾؿ عؾك تابعل معؿقل اسؿ الػاعؾ، ما حؽؿف؟ فبقـ أكف يجقز أن تتبعف لػظا ويجهقز ِّ

 أن تتبعف محال، فؼال:

يِّاْنخ   ال
ٍِ ِّاَ  ـ  اْلُ ْاِّ  ْوِّاْنِ ْئِّ   بِ ِّو 

ِّ

ااااْلِِّّ ش  ِّن  ْْ ااا ااا ٓخِّم  م  ِّو 
ااا  س ْ ت ِ ااا ِّل  َُ   ِّ

الؿبالغهة يهتؽؾؿ أن  وبعد أن تؽؾؿ عؾك إعؿال اسؿ الػاعؾ، ثؿ تؽؾؿ عؾك إعؿهال صهقغِّ

 عؾك إعؿال اسؿ الؿػعقل بف عؿؾ فعؾف فقؼقل:

ِّخ  ِ اااا ِِّ ِْ ِّْٓتاااا ا  اااا ُِّ اااا   ِّم  ُ اااا ن ِّو 

ِّ

ِّبِاا  ِّ     ُغاا ِِِّّ ْ ُ ااْو س ِّم   ْ ُِّاْ   اا ِّاْتاا

ِّ ْ ُ اااْوِ ِّخِااا   َ ِِّ اااَالِّْ   ِ ْ ااا س   ِّ ْشاااو  ِّخ 

ِّ

ْات ِ ااا ِّ اااَِّا  ْ    ِّ     خ  َُ ااا ْ  ْ ن ااا ُ ِّ   ِّم 

ِّ
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 قل عـ اسؿ الػاعؾ، فؼال:ثؿ يسجؾ ما يختص بف اسؿ الؿػع

ِـّْ ِ اا ُِّمْ    ْس اِّإِ  اا ِّاْتاا  َ اا ُفِّ ااْ ُِّاغ  ِّو   

ِّ

ِاعِِّّْ ق  ِ ااِ ِّاْ ااو   َ ِّاْ  َُ ااْو َُ ْح  َ ْ نخاا ِّ   ِّم 

فقتابع الؽالم عؾك إعؿال اسؿ الػاعهؾ، ويهدخؾ يف الؽهالم عؾهك إعؿهال اسهؿ الؿػعهقل، ِّ

ـ ذلهؽ، هؾ هـاك مـ سمال؟ كحـ وعدكاكؿ أن كؽؿؾ إسهئؾة بعهد الصهالة، لؽهـ  ػؾهت عه

كػتح الؿجال أن لألسئؾة عؾك ما سبؼ، تػضؾ يها أخقـها كعهؿ ٕكهف اسهؿ ظهرف، كعهؿ بعضهفؿ 

يظـ أهنا حرف ولفذا يجعؾ ما بعهدها مجهرورا ٕهنها ظهرف تؾهزم اإلضهافة، فؿها بعهدها دائؿها 

 مجرور، ففل لقست حرف جر.

لؽهـ وهـاك ققل ضعقػ لبعض الـحقيقـ يرى أهنا تؽقن حهرف جهر إذا سهؽـت عقـفها، 

 هذا ققل ضعقػ بؾ هق اسؿ ظرف كعؿ.

كعؿ يا إخقان، سمال؟ تػضؾ، الؿضاف إلك يام الؿتؽهؾ مها بهف؟  فهلكثره يفهـ ههذا البقهت 

 كان يف آخر الدرس استعجؾـا وتركـاه:

ِّْْ إِ اُوِّو  اْ اااااو  ِّو 
ِْ َْااااا

َ ااااا ِّخِ ِّاْ  ُْ ُ اااااْ ال  ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ُشااا ِّخ  ْ ِساااْ ُ ِّا  َْ ُِّغااا
اوس ِّو  ْ ااا   ااا ِّ   ِّم 

ِّ ام الؿتؽؾؿ يف البقت الثهاين والعشهريـ بعهد إربعؿائهة، يفهـ بؽسهر هذا يف الؿضاف إلك ي

الفام، يف ا ؾ  الـسخ والشروح وجام يف كسهخة متهلخرة يف ههروح إلػقهة فهلكثره يفهؿ بضهؿ 

الفام، هذه الرواية تؽؾؿت عـفا أم لؿ أتؽؾؿ، تؽؾؿت عؾقف قؾت يف أكثر الـسخ ويؽقن ٓ يفهـ 

يؼؾ ومـ هان يفهقن والؿعـهك هـها، ٕن ههذا يهدخؾ فقهف بؿعـك ضعػ، وهق يف كسخة متلخرة 

ولقس الؿعـك عؾك الضعػ كؿا سهبؼ يف بقهت سهابؼ، ولفهذا خالهد إزههري رجهح يفهـ مهـ 

حقث الؿعـك، لؽـ كؼقل مـ حقث الـسخ والرواية كؼقل يفـ ٕكف إكثر يف الـسخ وهق الهذي 

 يف جؿقع الـسخ.

ذي يف جؿقع الـسخ الؿتؼدمة إٓ يف كسهخة متهلخرة كعؿ قؾـا الذي يـبغل يف الؼرامة، ٕكف ال

يفـ وإن كان خالدا، لقس الؿعـك هذا لقس ههذا تغققهر، مقافؼهة مخالػهة كؼهدا، لؽهـ إلػقهة ٓ 

 تغقر، كعؿ تػضؾ...
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 استػسار بخصقص كؾؿة  ُمْسَتجاز،.سؤال: 

ـْ كعؿ،  الشيخ:  ـْ َيِف  قال يف البقت السابؼ: ،، ُمْسَتَجاٌز َل

ْحااااُوِّ  ِّ ن  ِّْْو  ِِّماااا ـُ اااا اخِّ  ْن    َ ُِّمْ اااا   ِّْااااا  

ِّ

ِِّّْْ ِشااا ِّا  ْْ ِّ  ااا اااَُِّمْسااات ج     ااا ِوُِّم   ن  َْ   ِّ

يؼههقل هههذا مسههتجاز، جههائز دون ضههعػ، جههائز دون ضههعػ وٓ جههائز دون إهاكههة؟ دون ِّ

ضعػ: يؼقل يفـ، مـ وهـ يفـ، طق  هـا يف إبقات عـدكا الؿعـك عؾهك وههـ يفهـ ضهعػ 

جقز ضؿ القام فقف والقاو، إذا كان آسؿ مختقم بقهام أو مـ هان يفقن هقكا؟ هق يؼقل خالد: ي

 .أو واو فنن يام الؿتؽؾؿ إن جامت بعده تد ؿ القاو يف القام

.
َّ
  قاضل، تليت بعده.. ُتْدِ ؿف، تؼقل: قاضل

، وتهد ؿ فقفها، وإمها قبهؾ واو فاكسهره، أي لهق قؾهت مسهؾؿقن 
ّ
 مسؾؿقن، تؼقل: مسؾؿل

إد ههام، ويحههدث ستسههؾؿقن، القههام سههتؼؾ  إلههك يههام أدخههؾ يههام الؿههتؽؾؿ، الـههقن لإلضههافة، 

، الضؿة هذه، اقؾ  الضؿة كسرة  
ّ
َِّْمسؾؿل ُِّغ اوس ِّو     ْ ِّم  ِّ   ْْ إِ ، اكسهر خ  ْ ِساْ  ُِّ، ماذا تػعهؾ؟  و 

، ماذا يؽقن؟ يفـالضؿة، يعـل ق
ّ
 .ػعُ ْض يَ  :ؾ: مسؾؿل

لؽـ بؿعـك الضعػ لهق بؿعـهك يؽهقن أههقن مهـ ههان يفهقن  ،يسفؾومعـك يضعػ: أي 

 أهقن مـ هان يفقن ففق أهقن.
ّ
 ففق أهقن يف الؾػظ، مسؾؿل

فالؿعـك الؿـاس  هـا مـ هان يفقن أهقن وأسفؾ والقـ ففق مـ يفهـ، ولهقس مهـ وههـ 

يفـ بؿعـك إولك يفـ بالؽسرة وهـا يفـ بالضؿ مـ حقث الؿعـهك، الرويهة قهد بقـها، كعهؿ ههق 

إكثهر يف الـسهخ، كعهؿ يها إخهقان سهمال الرواية وهق مـاس  لؾؿعـك هـا يفـ يف الروايهة وههق 

 طق  كؽؿؾ.

، وقهد عؼهده يف سهبعة عشهر بقًتها ذكهر و م ِّا   َِّا ث  َِّّوا ث َوِّْخشوِّب َِّ بنَ ِّا َ  َا

 فقف أوزان الؿصادر، وبالتػصقؾ ذكر ثالثة مسائؾ: 

  .إولك: مصادر الثالثل 

  .والثاكقة: مصادر  قر الثالثل 
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 .والثالثة: اسؿ الؿرة والفقئة 

بدأ بالؽالم عؾك مصادر الثالثل وهل كثقرة، فؾفذا فصهؾفا فبهدأ بهالؽالم عؾهك مها مصهره 

 عؾك فعٍؾ، فؼال: 

َِِا      َ َ ُ ِّاْ 
ْبنِ   ِّ

ااااَ أ   َُ ِاِّاْ  ْ اااا   َ اااا ُ ِّم   ِِّ ْ اااا   ِّخ 

ِّ

اِّ ََ ِّا  ََ ااااااااا     ِّ
ااااااااا س  َ    َ َِيِّ ِّ ْْ ِِّمااااااااا

ِّ  ثؿ ذكر ما مصدره عؾك فعؾ فؼال:

اااااا ِّخ    ُْ ِّاَ اااااا ِ ُمِّب  ُباااااا ِ اااااا   خ  ِّْ ِّو 

ِّ

ِِّّ ْ ااااااا   أِّو      اااااااوخ ِّو   ج  ُس ااااااا       ِّ

ِّ ْ ِّوققلف:  ِّخ    ُْ ِّاَ  ِ ُمِّب  ُب    ِ خ   و 

 أي بابف فعٌؾ، ثؿ سؽـ ثؿ ذكر ما مصدره عؾك فعقل، فؼال:

ا اااااا       ِّ ِّاَ اااااا ِ ُمِِّمْثاااااا   اااااا   خ    ِّو 

ِّ

اِّ ااااااا       ِّ
َس ا ِّبِااااااا ط    ُِّخُ اااااااو   ُْ ِّ  ااااااا

ِّ اااا ٓ   
ُِّمْساااات ْوِل  َِّخِ ْْ ُااااا ِّا  ْْ اااا ِّ  اااا ِّم 

ِّ

اااااااا ٓ  ْوِّخ     ِِّّ ِاِّ  ْوُِّخ   َْ ااااااا  اااااااَِّخ  ِّن 

ِّ اوققلف:        ِّ ِّاَ  ِ ُمِِّمْث   خ        و 

هذه رواية فؿثؾ حال مـ فعؾ، ورواية أخرى مثؾ ففل الصػة، ثؿ تؽؾؿ عؾك مها مصهدره 

 عؾك وزن فعال فؼال:

ة ب     ِّ يِّاْمتِن  عس
ٍِ ِ ِّ ة َو   ِّخ 

يهد أي فعهؾ، ههؾ يريهد أبهك كعؿ قؾ أبك يلبك إبهاًم ففهل عؾهك وزن فعهال، وققلهف فهلبك: ير

محؿد الشلم ٓ ٕن هذا فعؾ وهق إكؿا يتؽؾؿ أن عؾك ماذا؟ يهتؽؾؿ عؾهك فعهؾ الهالزم، مثهؾ 

قعد لف قعقد ما مستقج  فعآ، وفعال لؿا دل عؾك اإلبام ففق يعـل أبك الهالزم كؼقلهؽ: أبهك 

 :الشلم عؾقؽ يلبك إبام، إذ امتـع، ثؿ تؽؾؿ عؾك ما مصدره عؾك فعالن فؼال

ق  ن   ِِّّ يِّاْ ت غ  ِّ  
ٍِ  َِ ِّ ِْ اْ َث  ِّو 

 ثؿ تؽؾؿ عؾك ما مصدره عؾك ُفعال، فؼال:

ِّ ْ  َ ِّو   
ْو س ِّ  ْوِّ ِ   ِّ  َ اُِّخ     
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فؿا دل عؾك دام أو صقت قد يهليت مصهدره عؾهك فعهال، ثهؿ تؽؾهؿ عؾهك مها مصهدره عؾهك 

 فعقؾ فؼال: 

ِِِّّّ ْ ش      ِّ َُْ  ِ ْو  َِّاْ    اخِّو      َْ ِّت 

 ؾك ما مصدره عؾك فعقلة، وفعالة فؼال:ثؿ تؽؾؿ ع

ُ ااااااااااا  ِّ   ِ ِّ ِّخ      ااااااااااا   ُِّخُ ْو  ااااااااااا  

ِّ

اااااُ ٓ ِِّّ ِّل  ْاااااا   ِّإ ْماااااُ ِّو    اااااُش   س    ِّ

وققلف فعقلة، فعالة بقـفؿا حرف عطػ محذوف أي فعقلة وفعالة لػعؾ، وحذف حهرف ِّ

ـ العطػ القاو جائز يف ضرورة الشعر، ثؿ بقـ أكف جام يف السؿاع مصهادر خالػهت مها ذكهره مه

 قبؾ مـ ضقابط، وتسؿك الشاذة فـص عؾك ذلؽ فؼال:

اااا  غ  اااا ِّم   َ
ااااَِّ ِ اااا ُِّمح   ِ   اااا ِّ     م  ِّو 

ِّ

ااااا ِّ ِاغ  ِّو 
ُساااااْخبس ِّاْ نَْقاااااُ ِّ   ُْ ِّخ    ُبااااا

وبذلؽ يـتفل كالمف عؾك مصادر الثالثل لقبدأ بالؽؾؿ عؾك مصادر  قر الثالثل، فهذكر يف ِّ

 أول ذلؽ أن مصادر  قر الثالثل ققاسقة، فؼال:

َْاااااااا ُِّ ال  َُْتِِّّو  ِقاااااااا ِّم 
اااااااا س  َ    َ َِِّيِّ

ِّ

ِّاْ َتْقااااااِ ْاُتِِّّ ُقاااااا     ا ِّ   ْ اااااا   ِّم 

وققلف مؼهقس مصهدره برفهع مصهدره، كهذا يف جؿقهع كسهخ إلػقهة، وههق مؼتضهك جؿقهع ِّ

هروح إلػقة التل اطؾعت عؾقفا فـؼقس، واصؾف التـقيـ أي مؼقٌس، ومصهدره مرفهقع إمها اكهف 

دره مؼقٌس، أو مؼقٌس خهرب لؿها قبؾهف ومصهدره مبتدأ، فؿؼقس خربه مؼدم أم و قره يف ثالثة مص

كائ  فاعهؾ أي و قهره يف ثالثهة مؼهقس صهدره، أي مصهدره، ويف كثقهر مهـ الـسهخ الؿشهروعة 

لأللػقههة مؼههقس مصههدره، بجههر مصههدره ولههقس يف هههلم مههـ كسههخ إلػقههة الؿخطقطههة وٓ يف 

 الشروح الؿتؼدمة. 

ِّثَ ِّخق   َِّْب  َِّ  َِّ  ِّم  َاِّالَ ِّا ث َ ِّب  ت  َ ِّمـِّا تَ

...............................ِّ

ِّ

ِّاْ َتْقااااااِ ْاُتِِّّ ُقاااااا       ............ِّ

ِّ ااااااااا  ِّ
َِ َ اااااااااْ ِّو   ْل

ِ  ْ   ِّ
ِْ ااااااااا ِّو     

ِّ

ااااا  ِِّّ ََ ااااا خِّ  ج  َن ِّ  ج  ْْ ااااا ِّم  ااااا     َ ِّإِْل

ِّ ِّْْ ِ اااااا   ِّ َْ اااااا َُ ِّ أخ  َ ِّاْتااااااتِ   
ٍِ اْتاااااات ِ  ِّو 

ِّ

اِّاْ َتاااااا ِّ  ااااااِ مِِّّْ  َ ال   ِ  ااااااَِّ اااااا خِّو  ِّإِ   م 

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِ اااا ِّأِ اااا اااا ِّا  م  اااا و  اْختح  ُِّ ُِّمااااَ ِّو 

ِّ

اا ِّ اا ِّاْخُتتِح  ََ ِِّم
ِْ ْساا ِِّ ِْ ااِوِّاْ َثاا    ِّ ـْ اا ِّم 

ِّ اا  ِّم  َْ ُغاا ِّ   ْ اا     ِّو  ْ اا س ااِ ِّو  َْ ِّبِش 

ِّ

اااا ِّ  َ   َْ ااااْ ِّ     اااا ِّ  ْمث اااا ِ ِّ  
ِّخِ ـُ ْ ب اااا ِّا 

ِّ اااااااا  ِّ    ْ   ِ ِّ اااااااا        ْ ِّ ْوِّخ  ْ اااااااا    
ِّخِ

ِّ

َ  نَِااااآَِّ ِّ  َوٓ ِِّّ َْساااااَِّ ِق اااااْ ِّم  اْل   ِّو 

ِّ ااااااا ُ ِّ ِّاْ ِ    ااااااا        ِ ِِّّْْ ااااااا        َُ اْ  ِّو 

ِّ

ِّ...............................ِّ

ِّ  هذه مصادر الثالثل.  

ثؿ ذكر أن هـاك يف السؿاع خالػ هذه الؿصادر الؼقاسقة وهق الشاذ لسهؿاعل، وقهد قهال 

 فقف:

ِِِّّّْْ    َ َ  ُعِّ    َ ِّاْ َس َُْ ِّم  ِّم  ال  ِّو 

 ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك اسؿ الؿرة والفقئة فؼال:

ِّ ااااااااا      ْ خ  ِّْْو  ااااااااا ْ س  ِّ  ج 
اااااااااَ أس  َ

ِ ِّ

ِّ

ِِّّْْ ااااااااا ِجْ س    ِّ
َْ  ااااااااا س ِّ ِش  ااااااااا      ْ

خِ ِّو 

ِّ اااَ  ِّْ  َ ِّبِ ْ َتااا ِّا 
ِْ
َِيِّاْ اااَث   َْااا ِِّ ااا ِّال 

ِّخِ

ِّ

أِِّّْ   َْ اااااا ْ خ َْ  اااااا  ِّ   ِّم 
ِْ َْاااااا

ِّخِ ٍَ اااااا ِّو   

وكالمف عؾك اسؿ الؿرة والفقئة هـا يدلهف عؾهك أهنؿها مهـ الؿصهادر وههق كهذلؽ، ثهؿ بعهد ِّ

ذه الرحؾهة الـافعهة إلهك البهاب الرابهع والثالثهقـ، وههق بابها ذلؽ يـتؼؾ بـا رحؿف اهلل تعالك يف ه

أبـقة أسؿام الػاعؾقـ والصػات الؿشبفة هبا، ويعؼده يف عشرة أبقات يذكر فقفا ثهالث مسهائؾ: 

الؿسللة إولك: صقا ة اسؿ الػاعؾ، والثاكقة صقا ة الصػة الؿشبفة، والؿسللة الثالثة صهقا ة 

الؿسائؾ أن الغرض مـ هذا الباب هق بقان كقػقة صقا ة اسهؿ  اسؿ الؿػعقل، فتبقـ لـا مـ ذكر

الػاعؾ والصػة الؿشبفة واسؿ الؿػعقل ولقس الؿراد الؽهالم عؾهك عؿؾفها، ٕن الؽهالم عؾهك 

 عؿؾفا قد تؼدم، وأول ما يتؽؾؿ عؾقفا عـ الرتجؿة.

صهػات والؿراد بالرتجؿة العـقان، فالذي يف جؿقع كسخ التحؼقؼ أبـقة أسهؿام الػاعهؾ وال

الؿشبفة هبا، وكذلؽ يف كثقر مـ هروح إلػقة، وجام يف بعض هروح إلػقة هبذا الؾػظ أبـقهة 

أسؿام الػاعؾقـ والؿػعهقلقـ والصهػات الؿشهبفة هبها، ففهذه كؾؿهة الؿػعهقلقـ، وههذه الزيهادة 

مـاسبة لؿضؿقن الدرس ٓن بـ مالؽ يف هذا الباب تؽؾؿ عؾك أبـقهة أسهؿام الػهاعؾقـ، وأبـقهة 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 سؿام الؿػعقلقـ، وأبـقة الصػات الؿشبفة.أ

 بدأ بالؽالم عؾك صقا ة اسؿ الػاعؾ، كقػ تصاغ؟ ومـ ماذا تصاغ؟ وقال رحؿف اهلل: 

ِ ِّبِش    َ ش    َُ اْ ِ    ِ ِّاْ ا ِّو   ْ َْ ْ ُ ْو ِا  َ اْ ا ِّو   ْ َْ َ  ِ ِّاْ    ِ ِ ا َ ُ ِّ  ْت ْبنِا   ِّ

ا  َ ِّإِ ِّخ  ِ ااااا س  ْ ُِّ ااااااِلِّاْتااااا ِّ     ِ ااااا س

ِّ

َِيِّ ِّ ْْ اِِّمااااا  ٍ ااااا     ِّ ُْ ُااااااْو ِّا 
ااااا س  َ    َِّ

ِّ ِ ااااْ ِّ خ  ُ ْ ااااُ ِّو  ِّخِاااا ِّخ  َْاااا    ِ   ِّ ْمااااو  ِّو 

ِّ

اااااااااَ أ..............ِّ ُِّم   َْااااااااا   ِّال 

وققلف: َوْهَق َقؾِْقٌؾ فِل َفُعْؾُت َوَفِعْؾ: أي هق َقؾِْقهٌؾ فِهل َفُعْؾهُت َوَفِعهْؾ اسهؿ فاعهؾ يؼهؾ أظهـ ِّ

عهؾ، إذا كهان  قهر متعهديقـ، تلخذه مـ افعؾ الذي عؾك وزن فعؾ أو الػعهؾ الهذي عؾهك وزن ف

ُِّم  َ أوققلف:    َْ  بـص   قر مؿا سبؼ ويف بعض الـسخ عؾك أكف كسخة مؿا تؼدم.  ال 

ثؿ تؽؾؿ عؾك صقا ة الصػة الؿشبفة ظـ والؿراد بالصػة الؿشبفة، ما كهان معـاهها معـهك 

اسههؿ الػاعههؾ، ولؽـفهها لقسههت عؾههك وزكههف وصههقا تف، كؼقلههؽ بطههؾ وهههجاع وجؿقههؾ وسههفؾ 

وأهق  وققلؽ بطؾ تطؾؼف عؾك مـ فعؾ البطقلهة أو مهـ وقعهت عؾقهف البطقلهة، ههق وصع ، 

الػاعؾ لؽـ ما تؼقل باطؾ، يعـل يػعؾفا فعؾك كحق ذلؽ فاسهؿ الػاعهؾ عؾهك الصهػة الؿشهبفة 

ففق ارتجاع أو كحق ذلؽ، ولفذا بـ مالؽ قال اسؿ الػاعؾ يؼؾ يف فعؾهت وفاعهؾ، فؾفهذا ذكهر 

 الصقا ة الؿشبفة، فؼال:

...............................ِّ

ِّ

ِ اااااْ ِِّّ ِّخ  ُْ َ  ُتااااا ِّ.............ب اااااْ ِِّ 

ِّ ْحااااااُوِّ  ِ اااااا ِِّ ِّن  ُْ ْ اااااا   ِّخ  اااااا   ِّو   ْخ  

ِّ

اااا ِِِّّ ْحااااُوِّإ ْلش  ن  ِّو   ْ ااااْ ا   ن ُحااااُوِّ   ِّو 

ِّ ُ اااااْ ِّ ِّبِ   َْااااا    ِ خ  ِّ ْو  ااااا ِّو  ْ ااااا   خ  ِّو 

ِّ

اْ ِِّّ َُ اْ ِ ْ اُ ِّل  َْاِ ِّو 
َِ
اْ ج  ِّو  ِْ ِّ   ْ َغْخ

ِّ َْاااااا  ِ   ِّ
ِْ َْاااااا

ِّخِ اااااا   ااااااْ ِّو   ْخ   خ    ِّو    ِّ

ِّ

اااْ ِِّّ ْ ن ااا ِّخ    اااْ ِّا  أِّاْ    ِ اااِ ِّ   بِْساااو  ِّو 

ِّ ِ ْ ِّوققلف:  ِّخ  ُْ َ  ُت ِّب ْ ِِّ 

 أي فؼقاسف فعؾ. 

ِّثؿ قال:  ُْ    ْ ِّخ  ِّو   ْخ    

 أي وأفعؾ وفعالن، ثؿ حذف حرف العطػ. 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ُ ْ ِِّّوققلف:  ِّبِ     َْ  ِ خ  ِّ ْو   ِّو     ْ خ  ِّو 

 أي بػعؾ، وسؽـ الؼافقة. 

ِّوققلف:  ْ ِّو   ْخ     خ    ِّو    َْ  ِ   ِّ
ِْ
َْ
   خِ

 أي وفعؾ وسؽـ الؼافقة 

ْ ِّوققلف:  ْ ن  ِّخ    ْ ِّا  أِّاْ    ِ ِ ِّ   بِْسو  ِّو 

أي فعؾ وسؽـ بالؼافقة، ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾهك صهقا ة اسهؿ الػاعهؾ مهـ  قهر الثالثهل، 

ِّفؼال:

ِّخ  ِ ااااا ِِّ ُْ ااااا ِاعِّاْتااااا غ  َُ اااااُ ِّاْ  ِ ن  ِّو 

ِّ

اِ ااِّ و  َُ  ْ   ِّ
ِْ
َِيِّاْ ااَث   َْاا ِِّ ِّال  ْْ ِّ ِِِّماا

ِّ ااا  ق  َْااا ُِِّمْ    ِّإ ِ  ْتُ اااو  ْسااا ِِّم    ِّ ـْ ااا ِّم 

ِّ

ااااا  ق  ِّ اااااْ ِّت    ِّ
ائِااااا س   ِّ ِْ َْ ِِّمااااا  ْ ااااا غ  ِّو 

وبعد أن اكتفك مـ الؽهالم عؾهك صهقا ة اسهؿ الػاعهؾ، وصهقا ة الصهػة الؿشهبفة، يهتؽؾؿ ِّ

 أن عؾك صقا ة اسؿ الؿػعقل فؼال:

ااا ِّْ س  ِّاْنا   ْ ااا  ااا ِّ   ُِّْم  ِِّمنْااا ت ْحااا   ِّخ  ْْ إِ ِّو 

ِّ

ِّم  ِِّّْ  ْ ِّاْتاا اا ا  نْت ظ اا ِّْ   َُ ْثااِ ِّاْ 
َِ   ِّ ُِّ ااْو س

ِّ َِّْ ِّاَطاا   ِاا   ْ ُ ااْوِ ِّاْ ثن َ  ِّم  ِْ اا ِّاْتاا
خِ ِّو 

ِّ

ااااْ ِِّّ     ِّ ْْ ِِّماااا
ااااَ س   ِّ ْ ُ ااااْو س ااااُ ِّم  ِِّ ن 

ِّ ْ ِّوققلف:       ِّ ْْ ِِّم
يعـل مؼصقد، ٕكف اسؿ مػعقل الهذي يهليت مهـ أخهذ، وهـها اههتؼ    َ س

ؾ الهذي يشهتؼ مـهف وههذا اسؿ الؿػعقل مـ الػعؾ قػز، ولؿ يشتؼ مـ الؿصهدر الؼصهد، إصه

مـ التجقز والتسؿح، ثؿ بقـ أن فعقهؾ قهد يهليت بؿعـهك مػعهقل، تهليت الؽؾؿهة عؾهك وزن فعقهؾ 

 ومعـاها معـك مػعقل، فؼال: 

َْاااااا ِِّ  ِ وِّخ  َُ ِّ ُْ نْاااااا ْقاااااا خِّ   ِّن   َ اااااا  ن  ِّو 

ِّ

َْاااااا ِِِّّ ِح تخاااااا ِّ   ت اااااا أِّ  ْوِّخ  ْحااااااُوِّخ  ِّن 

فة باسؿ الػاعؾ فعؼهدها يف واكتؼؾ بعد ذلؽ عؾك الباب الخامس والثالثقـ، الصػة الؿشبِّ

سهبعة أبقههات، والؿهراد مههـ هههذا البهاب: الؽههالم عؾهك إعؿههال الصههػة الؿشهبفة، ولههقس الؿههراد 

الؽالم عؾك صقا تفا، ٕن الؽالم عؾك صهقا تفا سهبؼ يف البهاب السهابؼ وقبهؾ البهاب السهابؼ 

اب تؽؾؿ عؾك إعؿال اسؿ الػاعؾ والؿػعقل فؽان إفضهؾ لهق رته  ذلهؽ، كعهؿ جؿهع إسهب
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

التل تعؿؾ عؿؾ فعؾفا معا، الؿصهدر واسهؿ الػعهؾ ثهؿ اسهؿ الػاعهؾ واسهؿ الؿػعهقل والصهػة 

 الؿشبفة واسؿ التػضقؾ ثؿ ذكر بعدها صقا تفا.

ٕن الـحق قبؾ الصرف، ولق قهدم لصهقا ة قبؾفها لؼؾـها قهدم الصهقا ة لقتعهرف عؾقفها، ثهؿ 

ػقهة فإلػقهة مرتبهة يف البدايهة تؽؾؿ عؾك إعؿالفا عؿؾ فعؾفا، لؽـ أن يػعؾ ذلهؽ وههذا يف إل

 ترتقبا جقدا حتك ٓ تؽاد أن تجد فقفا خؾال، ويف آخرها لقس ترتقبفا كلولفا.

 طق ، يف هذا الباب ذكر ثالث مسائؾ: 

  .الؿسللة إولك: تعريػ الصػة الؿشبفة 

  والؿسللة الثاكقة: مؿا تصاغ؟ 

  .والؿسللة الثالثة: إحؽام إعؿالفا 

َبَفُة بِاْسِؿ الَػاِعؾِ فبدأت العادة الؽال  م عؾك تعريػ الصػة الؿشبفة، فؼال: الّصَػُة الُؿشَّ

ِّخ  ِ ااااا  ااااا ن ِّل   ْ ِّاْتُتْحِسااااا ِِّ ااااا    

ِّ

ِّا    ِ اا ِِِّّ  ْ ُ ِّاْتاا ْ اا ِش  َُ اا ِّا  ْ نخاا ِّبِش  ِّم 

ِّ  ثؿ ذكر مـ ماذا تصاغ؟ فؼال:

ِّ ِح  ِغاااااا ِِّ ِّٓ ِ مس ْْ ااااااواُلش  ِِّماااااا ِّو   

ِّ

َْاااِ ِّا َظااا ِم ِِِّّ
َِ
ِّ    ااا ِم ِِّا ق  اااِئِّل 

ِّ  ثؿ ذكر جؿؾة لألحؽام إلعؿالفا فؼال:

ااااَ أ   َُ ِّخ  ِ ااااِ ِّا  ِْ ااااُ ِّاْتاااا  َ ِّو   

ِّ

اااْ ُِّ اااَ اِّ يِّ   ٍِ ِّاَ ااا ااا   ااا ِّا ح  ااا ِّ     ِّ  ش 

ِّ ُِّمْجت ن اااْئِّ
ِْ َْااا

اااُ ِّخِ  َ  ْ ااا ِّ   ِّم  ُْ اااْ  ت  ِّو 

ِّ

ااااااااْئِِّّ ل  ِّو 
ََ س اااااااا   ِ اِّت   َ ِّ ُْ وُناااااااا ِّو   

ِّ    ِّ ـ  اا ُلااَ ِّم  اْنِ ااْئِّو  اا ِّو  ِّبِش  ـْ اا ْاخ  ِّخ 

ِّ

ِِّّ  َ ْ ااُحو ِّ   ِّم   ْ و َُ اا ِّو  اا ِّاَ    م  ِّ   ِّو 

ِّ ِّ ٓ اخِّو   َ اااااااَ  َِّ  وُِّمج  ااااااا خ  ااااااا ُِّمغ  ِّبِش 

ِّ

ا  ِِّّ   ِّ   ِّ ْْ َِِّما  َ ِّ   ُِّتا ـْ ا ِّ  ْجُ ْاِّبِش  ِّم 

ِّ اااااا  م  اااااا ِّو  َْش 
ِّ ِت   ِ

اااااا خ  س ِّإِغ  ْْ ِماااااا ِّو 

ِّ

ِّ  َ اِ ُِّوِتااا و  ِّبِااا  ج  ْشاااو  ِّا ْخاااُ ِّخ  ْْ ِّ  ااا

ِّ  ويف البقت إخقر: ققلف:  

اااااا  م  اااااا ِّو  َْش 
ِّ ِت   ِ

اااااا خ  س ِّإِغ  ْْ ِماااااا ِّو 

ِّ

ِِّّْْ َ  ِّ  ااا اِ ُِّوِتااا و  ِّبِااا  ج  ْشاااو  ِّا ْخاااُ ِّخ 

يؼقلقن أن هذا البقت فاعؾ يؿؽـ آسهتغـام عـهف، ٕن الهذي فقهف سهبؼ أن بقـهف بهـ مالهؽ ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

وفصؾف يف ثالثة أبقات، ذكرها يف باب اإلضافة يف الؽهالم عؾهك وصهػ أل باإلضهافة الؾػظقهة،  

ة، فؾفذا بعضفؿ  قر يف البقهت هذا الذي يريده هـا، وأل باإلضافة الؾػظقة إذا كاكت صػة مشبف

السابؼ تغققرا قؾقال بحقث كستغـل عـ ههذا البقهت الزائهد فغقهر فقهف فؼهال: لػهظ البقهت السهابؼ 

مضافا ومجردا  مـ أل خال  قهره إلهك ققلهف هبها مضهافا ومجهردا، وٓ تجهرر هبها إٓ بشهرط قهد 

يؾحظف اإلكسهان محؼؼها  خال، تعقد إلك التػصقؾ حقـئذ يف مقضعف، وهـا أح  أن أكبف إلك أكؿا

أو عؾؿا أو طال  عؾؿ، عؾك هلم مـ الؽت  يج  أٓ يمدي ذلؽ إلك التغققهر يف الؽتهاب بهؾ 

الؿـفج العؾؿل وإماكة العؾؿقة تؼتضل مـ اإلكسان أن يخرج م الؽتاب كؿا وضهعف صهاحبف، 

 ثؿ يعؾؼ يف الحقاهل والفقامش ما يػقد مـ مدح أو كؼد.

فقغقر فقف وهق يعؾؿ أن هذا الؾػظ ههق الهذي وضهعف صهاحبف،  لؽـ أن يتجرأ عؾك الؽتاب

ويؼقل ههذه الؽؾؿهة فقفها خطهل كحهقي أو لغهقي فقغقرهها إلهك الصهقاب، ثهؿ يغقرهها يف الـػهل 

ويؼقل يف الفامش كان يف الؿتـ كذا وكذا و قرتف مـ أجؾ كذا وكذا، هذا خالف إماكة، فهنذا 

ه التغققرات، أكا مؼتـهع أن ههذه التغققهرات ههل أردت أن تػعؾ ذلؽ قؾ أكا سلخرج الؽتاب هبذ

إفضؾ كؼقل ٓ بلس،  قر ما هئت يف الؽتاب، وإكؿها سهؿل اإلصهالح ألػقهة العراقهل أو مهـ 

 إسؿام التل تظفر أن هذا الؽتاب لقس عؾك القضع الذي وضعف صاحبف.

مهـ  بؾ أكت تجرأت و قرت وبدلت ربؿا تقافؼ أو ٓ تقافهؼ عؾهك ههذه التغققهرات، ههذه

إمقر التل بدأت تظفر أن وهل مـ إمقر الخطقرة التل قد يليت بعد ذلهؽ مهـ يـسه  ههذا 

الؽالم لؾؿملػ، وهق لقس لف وقد رأيـا مـ قبؾ ابـ مالؽ أكؽر مـ مؼر وهل مهـ مػهر، لهذلؽ 

أكصح كؾ مـ يعؿؾ يف مجال التحؼقؼ والـشر أن يحرص عؾك ذلؽ وإكؿا تعؾهؼ يف الحقاههل 

 هئت طق .والفقامش ما 

هؾ هـاك مـ أسئؾة أو مـ استػسارات يا إخقان، تػضؾ طق  خؿس دقهائؼ كػهتح مجهال 

لألسئؾة، إخ يسلل عـ حرف الجر الزائد كعؿ الزائد عؿقما عـد الـحقيقـ هق ما كان دخقلهف 

وخروجف سقام يف بـام الجؿؾة، يسؿك عـدهؿ زائدا، هذا اصطالح عـد الـحقيقـ ففهق زائهد يف 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ؾة ولقست زائدة يف الؿعـك، كلن تؼؾ: ما جامين رجؾ، ما جامين احهد مها زارين أحهد، بـام الجؿ

أحد فاعؾ، ما جامين مـ أحد، ما زارين مـ أحد، أحد هـها لهقس اسهؿ مجهرورا بهؾ ههق فاعهؾ، 

مرفقع محال مجرور لػظا، مـ هـا ٓ هؽ أهنا زائدة خالف حرف الجهر إصهؾل وههق الهذي 

 الجؿؾة عـف ففق حرف جر أصؾل، وهـاك حرف جر هبف زائد.لف معـك وٓ يستغـل بـام 

هذا اصطالح خاص عـد الـحقيقـ يطؾؼقكف عؾك ما ٓ يغقر بـهام الجؿؾهة، يطؾؼهقن الزائهد 

عؾك كؾ ما كان دخهقل وخروجهف سهقام، حتهك إن وان يؽهقن عؾقفها دوائهر وٓ م آبتهدام، إذا 

الؿعـك اإلجؿالل هلم ٓ، هذا فؼهط مهـ  قؾت مثال محؿد قائؿ، معـاها إن محؿد قائؿا زاد يف

التلكقد، لؽـ الؿعـك اإلجؿالل إصهؾل ٓ يتغقهر، خهالف ققلهؽ مهثال كهلن زيهدا قائؿها، كهان 

ذه  أما إن فال يليت بؿعـك جديد يؼقي الؿعـهك السهابؼ، فؽهؾ كؾؿهة تؼهقي الؿعـهك السهابؼ، 

 وٓ تليت بؿعـك جديد يسؿقكف زائد.

ظ الشرعقة سقام يف الؼرآن أو يف الحديث، إذا كان الؽهالم عـهد أما إطالم الزائد يف إلػا

مـ يػفؿ الؿراد هبذه الؿصهطؾحات فهال بهلس بهف، ٕن لؽهؾ عؾهؿ مصهطؾحاتف بهؾ إن بعضهفؿ 

يسؿك الزائد لغقا، ويسؿل حشقا، بالـظر إلهك الؿعـهك الؾغهقي، وبعضهفؿ يسهؿقف الصهؾة وإذا 

ٓ يػفهؿ الؿعـهك صهحقح هبهذا الؿصهطؾح  كان الؽالم عـد  قر الؿتخصصقـ مـ العامة، ومهـ

عـد أهؾف، يـبغهل أن تسهتعؿؾ إلػهاظ التهل تهمدي الؿعـهك، ٓ يهمدي إلهك معـهك ههقؼ كسهؿقف 

الصؾة، زائد ما معـك زائد ههق يعـهل ٓ، ٓ عالقهة لهف ببـهام الجؿؾهة أمها يف الؿعـهك يف البـهام فقهف 

 أهقام ٓ يستغـك عـفا. 

الجؿؾة، ما تؼقم الجؿؾهة إٓ بهف، ويؿؽهـ يسهتغـك عـهف يف لؽـ يف أهقام هذا يدخؾ يف بـام 

بـامها، لؽـ وجقده لف فائدة ولقس لف فائدة، فائدة تجؿقؾ وكؿالة الزائد يف الؾػظ العربل زائهد 

يعـهل بـهام الجؿؾههة قائؿهة، زائهد يعـههل فعهؾ وفاعهؾ، الجؿؾههة قائؿهة مبتهدأ وخههرب، الجؿؾهة بـههام 

 إن محؿههدا قههائؿ،، محؿههد قههائؿ هههذه إهههقام لتؼقيههة  الجؿؾههة قههائؿ، قههد تزيههد أهههقام لؾتقكقههد

الؿعـك والتلكقد كعؿ تمكد الؿعـك وتؼقيف، ٓ تهليت بؿعـهك جديهد ٓ يػفهؿ إٓ هبها وإكؿها تؼهقي 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

الؿعـههك تؼقيههف، هههق معـههك مههـ أهههؿ الؿعههاين الؿؼصههقدة عـههد الـههاس، تؼقيههة الؿعـههك وتلكقههده، 

ـك ققي ولقس هذا الؿعـك معـهك آخهر، يختؾػ لؽـ ما معـك يختؾػ؟ يختؾػ يعـل هذا الؿع

وإكؿا الؿعـك أخر عـدما تؼقل مثال محؿد قائؿ محؿد جالس، الؿعـك يختؾهػ لؽهـ محؿهد 

قائؿ إن محؿدا قائؿ، الؿعـك يختؾػ لؽـ هذا أقهقى مهـ ههذا فؼهط، زيهادة الؿبـهك يهدل عؾهك 

 زيادة الؿعـك، كعؿ... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 018

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 األصئلت
 

¢ 

 استػسار بخصقص  التصريػ،.سؤال: ال

التصههريػ سههقـص عؾقههف، إذا وصههؾـا إلههك التصههريػ سههقؼقل ابههـ مالههؽ بههاب واب: اجل

التصريػ... هـها ٓ تهدخؾ يف الصهرف، ومهدخؾفا يف الـحهق قهدم بعهض الؿسهائؾ الـحقيهة يف 

الصهرف لعالقتفها بهالـحق، قههدمفا ٕن فقؽهقن ههذا مصهدر وأبـقههة الؿصهادر يف الـحهق، إبـقههة 

ـقة والجؿع ويؼدم ذلؽ، الػصؾ مثال يليت لؾـدام يتؽؾؿ عؾهك كامؾة الؿصادر، مثال... كعؿ، التث

الـدام، فصؾ تابع لؾـدام ٕهؿقتفا أو لؽربها، لقست فصقل مستؼؾة، فصؾ تبع بهاب، كعهؿ، أي 

هلم  قر مـصقص عؾقف، حتك البسؿؾة  قر مـصهقص عؾقفها، بسهؿ اهلل الهرحؿـ الهرحقؿ مهـ 

 إلػقة، ولفذا قرأت إلػقة. 

 صؾك اهلل وسؾؿ عؾك كبقـا محؿد وعؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.واهلل أعؾؿ، و
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 الثبلثالذرس 
 

¢ 

الحؿههد هلل رب العههالؿقـ، والصههالة والسههالم عؾههك كبقـهها محؿههد، وعؾههك آلههف وأصههحابف 

 أجؿعقـ، أما بعد...

حًبها بؽهؿ يف عصهر ههذا القهقم، فسالم اهلل عؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، وأههاًل وسهفاًل ومر

يقم إحد الرابع والعشريـ مـ هفر رج  مـ سـة ثـتقـ وثالثقـ وأربعؿائٍة وألػ مـ هجهرة 

، وكحـ يف جامع الزهرام يف مديـهة الُبؽقريهة، كعؼهد بحؿهد -عؾقف الصالة والسالم-الؿصطػل 

، وكـها قهد -الكرحؿهف اهلل تعه-اهلل وتقفقؼف الدرس الخامس مهـ دروس فهتح ألػقهة بهـ مالهؽ 

 تققػـا عـد الباب السادس والثالثقـ، فؿـف كبدأ إن هام اهلل تعالك.

ُ ،، وقد عؼهده ابهـ مالهؽ  رحؿهف -الباب السادس والثالثقن يف إلػقة هق:  باب التََّعجُّ

يف أحهد عشهر بقًتها، وفقفها ذكهر خؿهس مسهائؾ: الؿسهللة إولهك: صهقغتا التعجه   -اهلل تعالك

للة الثاكقهة: حهذف الؿتعجه  مـهف. الؿسهللة الثالثهة: جؿهقد فعؾهل التعجه . الؼقاسقتان. الؿسه

الؿسللة الرابعة: هروط الػعؾ الذي ُيصا ان مـف. الؿسهللة الخامسهة: ترتقه  فعؾهل التعجه  

بهذكر صهقغتل التعجه  الؼقاسهقتقـ، وهؿها: مها  -رحؿف اهلل تعالك-مع معؿقلفؿا. فبدأ الباب 

 أفعؾف، وأفِعؾ بف، فؼال:

اااا ِّ    جن  اااا بِة خِّْ ِّم  ِّب ْ اااا   ْْ ِّاْن ِاااا اااا     ِّ

ِّ

ِّبِ  ااااا ِّ ْجاااااُ واس ِّم  ْخِ ااااا  
ِّ  وِِّلااااا  ِّبِة 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اااااا   َ   ُِّْ ِّاْنِ اااااا  نَ اااااا   ِّ  ْخ    ااااااو 
ِّو  ِ

ِّ

اااا ِّ  َ َْن اااا ِّو   ْ ااااِ ْدِّبِِش   َْ  ِ اااا ِّ   ِّ  وخ 

ِّ  أن الؿتعج  مـف قد ُيحذف، فؼال: -رحؿف اهلل تعالك-ثؿ ذكر 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّ َْ ِّاْتاات   َجْ اا       ِّ ُْ اا ِِّمنْاا ِّم  ف  ٍْ اا ِّو   

ِّ

ِِّّ َْ ْ ن اا ُ ِّا ِغاا ِفِّم  ٍْ اا ِّا ح  ِِّ نْاا    ْ اا    ِّ ْْ ِّإِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 َيِضههْح،: أي يتضههح، وجههام يف بعههض الـُسههخ الؿتههلخرة معـههاه يِصههح، والؿعـههك فقفؿهها 

أن فعؾههل التعجهه  فعههالن جامههدان  قههر  -رحؿههف اهلل تعههالك-متؼههارب بههؾ واحههد، ثههؿ ذكههر 

 متصرفقـ، فؼال:

ااا  ِِّ اااْ مخ ِّ  ِ م  ِْ َْ ااا ااا ِّ ِااا  ِّا ِ ْ   
خِ ِّو 

ِّ

ااااا ِّ  َ
ِّبُِحْااااااُِّْ تِ فس ااااا ن     ِّ ـُ نْااااا ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 :  -رحؿف اهلل-ثؿ بقَّـ هروط الػعؾ الذي ُيصا ان مـف، فؼال 

خخ  ُِّ ااا  
ْس
ااا    َ َِيِّ ِّ ْْ َ  ِِّمااا ُ اااْ ُش ِّو 

ِّ

ااا ِّ َِيِّاْنتِ   َْااا ِِّ ِّال  َْ ااا ْغاااِ ِّ   ِّ   بِاااِ ِّخ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اا ِم ِّ  ْ ااش   ِّ ُِّاغ 
ْ اا س َِيِّو  َْاا ِِّ ال  ِّو 

ِّ

ُِّخِ اااااا  ِِّّ   َْ اااااا ِ ِّت 
اااااا  ِ س َْاااااا ِِّت  ال  ِّو 

ِّ

ِّ

كقػقة التعُجه  مهـ فاقهد الشهروط، إذا أردت أن تتعجه  مهـ  -رحؿف اهلل تعالك-ثؿ بقَّـ 

 فعٍؾ فؼد هقًئا مـ الشروط السابؼة، فؼال:

  َ ااااااَ ِّ  وِِّ ااااااْ ُشُش ِّ وِّ      َ ِّو   ْ ااااااِ 

ِّ

ااا ِِِّّ   ِّ
ِّ اااُ و ِّا  ن ااا ِّب ْ اااال  ِّا ْخُ اااُ ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

نْت ِ ااااْئِّ ِمِّب ْ ااااُ ِّا 
َِ اااا  ُاِّا    ْ اااا   م  ِّو 

ِّ

ِِّّ  ِّ ب ْ ااا   ُ ِّبِ    ااا ِّا ِجاااْئِّو  ااا ن ِّْخِ ااا ِّل 

ِّ

ِّ

أن ما سبؼ هق الؼقاس، وقهد جهام يف السهؿاع مها ُيخهالػ ههقًئا  -رحؿف اهلل تعالك-ثؿ بقَّـ 

 مـ ذلؽ فحؽؿف الشذوذ، فبقَّـ ذلؽ فؼال:

َُ ِااا ِّْ ااا ِّ َْااا ِِّم    ِ ِّ ْْ بِ  نناااُ وِاِّاْ ُاااا ِّو 

ِّ

ِِّّ ِْ  ُِّ ُْ يِِّمنْاااا
ٍِ اااا ِّاَ اااا ِقااااْتِّ       ِّ ٓ ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

أن معؿقل فعؾ التعج  قد يتلخر، وقهد ُيػصهؾ  -رحؿف اهلل تعالك-ذكر  ويف آخر الباب،

 :-رحؿف اهلل تعالك-بقـفؿا بػاصؾ، وأن يف الؿسللة خالًفا، فؼال 

ااااَ م   ُِّاق  ْْ ِّ  اااا َِ اِّا   اااا   ٍ اااا ْ ااااُ ِّم 
خِ ِّو 

ِّ

اااااا ِّ م  ِّا   
ِْ ِّبِااااا ُْ ْ اااااا   و  ُِّْو  وُ ااااا َُ  ْ ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااا ِّّ اااْ ِفِّل  ِّ وِّبِح 
ِّبِظ اااْ فس ُْ ْ اااُ  خ  ِّو 

ِّ

ِِّّ َ ِّاْتاات ق  ُِّْمْساات ْ  ا    َ اا ِّ
ا ُخ ااُ ِّخِ ِّو    ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  َوالُخؾُػ،: أي والخالف، فػقف خالف ولؽـهف بهقَّـ رأيهف يف ذلهؽ، ثهؿ يـتؼهؾ بعهد 

إلهك البهاب السهابع والثالثهقـ، وههق:  بهاب كِْعهَؿ َوبِهْئَس َوَمها َجهَرى  -رحؿهف اهلل تعهالك-ذلؽ 

 ا ثؿاين مسائؾ:َمْجَراُهَؿا،، ويعؼده لـا يف أحد عشر بقًتا، يذكر فقف
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 جقد الػعؾقـ كعؿ وبئس.  إو   

 أكقاع فاعؾ كعؿ وبئس.  ا ث نَ  

 حؽؿ الجؿع بقـ التؿققز والػاعؾ الظاهر يف هذا الباب.  ا ث  ث  

 إعراب كؾؿة ما إذا وقعت بعد كعؿ وبئس.  ا َسة  ِّا  اب   

 إعراب الؿخصقص بالؿدح والذم.  ا َسة  ِّا خ مس  

 حذف الؿخصقص بالؿدح والذم.  ا َسة  ِّا س َت  

 إجرام الػعؾ فام والػعؾ الذي عؾك وزن  َفُعؾ، ُمجرى بئس.  ا َسة  ِّا س ب   

إجرام حبذا ُمجرى كِعؿ. فقبهدأ البهاب بهالـص عؾهك أن فعؾهل كعهؿ وبهئس  ا َسة  ِّا ث من  

 :-رحؿف اهلل تعالك-فعالن جامدان، فقؼقل 

ِِّْ َْ خ  ااااااااا   َْااااااااا ُِّمت    ِّال 
ِْ ْ ااااااااا  

ِّخِ

ِّ

ِّنِْ ااااااااااااااااااااااِّ بِااااااااااااااااااااااْ ت  ِّو   ِّْ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ثؿ يذكر أكف لقس كؾ اسٍؿ يؼعؾ فاعاًل لفؿا، بؾ لؿا يؼع فاعاًل لفؿها أكهقاٌع معقـهة، ُيسهؿقفا 

 أكقاع فاعؾ كعؿ وبئس، فُقبقِّـ هذه إكقاع فقؼقل:

...............................ِّ

ِّ

ِِِّّْ َْ  َ ِّاْتاااااااااااااااااا
ِْ اااااااااااااااااا    

اخِ ِّا 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اااااا   َ
ِ ِّ ِْ َْ اااااا خ  ْ ِّ   ِّ  وُِّمغ  اااااا ِان  ُِّمق 

ِّ

ااااا   ِِّّ م  ُِّ ْق  ااااا ِّا ُا    ْ ااااانِْ  ااااا ِّ   ش  ن  ِّ ا 

ِّ

ِّ

اااااااُ  ِّْ س  اُِّا   َ  خ ُِّمْغااااااا
ِْ ااااااا  ْ خ    ا  ِّو 

ِّ

ااااااُ  ِِّّْ    ْ اااااا ِّم  ومخ   ِّ  ْ اااااانِْ    ِّ َ اااااا    َ ُِّم

ِّ

ِّ

 ثؿ يذكر حؽؿ الجؿع بقـ التؿققز وبقـ الػاعؾ الظاهر، فقؼقل:  

ااااا ِّْ ش    ِّ خ  ِ ااااا س ِّو  َْااااا س َِ َْ   ِّ ـُ ااااا َْ ل  ِّو 

ِّ

ااااِ ِّاْ اااات ش  ِِّّْ   ِّ ُْ اااانُْش   ِّ ِِّ اااا  ف 
ِْ َْاااا

ِّخِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  َوَفاِعٍؾ َظَفْر، يريد وفاعٌؾ ظاهر، والجؿع بقـ الػاعهؾ الظهاهر: يعـهل الػاعهؾ إذا 

كان اسًؿا ظاهًرا والتؿققز، يؼقل: فقف خالف، ثؿ يبقِّـ لـا إعهراب كؾؿهة مها إذا وقعهت بعهد كِعهؿ 

 وبئس: كلن تؼقل: كِعؿ ما تؼقل، فؿا هذه ما إعراهبا... يؼقل:

ِّو ِّ َ ااااااا    َ ااااااا ُِّم م  ِّخ  ِ اااااااُ ِّو  َْااااااا    ِِّ

ِّ

ُقااوُ ِّا    ِغااُ ِِّّ اا ِّا  ِّم   ْ اا ِّن ْحااِوِّنِْ اا
ِّخِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ثؿ ُيبقِّـ إعراب الؿخصقص بالذم والؿدح، فالؿدح: كزيد يف: كِعؿ الرجهُؾ زيهٌد، والهذم: 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 كعؿ يف: بئس الرجؾ عؿرٌو، فقبقِّـ إعراهبؿا فقؼقل:

ا ِّب ْ اااُ ُِّمْ ت ااا   ُُ ْخُ اااو  َ ُ ِّا    ٍْ ُاااا ِّو 

ِّ

َِِّّْ ِّ  اااا ِْ ِّاْتااا ا  وِّ    ااا   ْ اااُ وِّ  ب اااا   ِّا  ِّت 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ويذكر أن هذا الؿخصقص بالؿدح والذم، أكف قد ُيحذف، فقؼقل:

اااااا      ِّ ِْ ااااااَ ْمُِّمْ ااااااِ ُ ِّبِاااااا ُِّاق  ْْ إِ ِّو 

ِّ

ااا ِّ ْقت    َُ ا  ْقت ن ااا ِّو  َُ ِّا   ْ ِّنِْ ااا ُْ ااا  ِ     ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

مـ إمثؾة الؿـؼقضة: ٕكف ٓ ُيطابؼ الحؽهؿ  -رحؿف اهلل تعالك-وهذا الؿثال الذي ذكره 

ذكهره، وههق يهتؽؾؿ عؾهك أن الؿخصهقص بالؿهدح أو الهذم يجهقز أن ُيحهذف، ثهؿ ُيؿثِّهؾ الذي 

م، فؾقسهت الؿسهللة  لذلؽ بؼقلف:  الِعؾُؿ كِْعَؿ الُؿْؼَتـَك َوالُؿْؼَتَػك،، والعؾؿ اذكر، إٓ أكف قهد تؼهدَّ

-عهـ أيهقب  -عهز وجهؾ-التل يذكرها الـحقيقن هؽذا، ولؽـ الؿثال الصهحقح لفها: كؼقلهف 

ْ اُ ِّ﴿: -صالة والسالمعؾقف ال ِّاْ     ْ اِّنِْ ا ا بِ خ اْ ن  ُ ِّ   ل  ، أي كعهؿ العبهد ههق، ففهذا [11]ُ ﴾إَِنا ِّو 

 حذف الؿخصقص بالؿدح والذم.

فؾفذا جرى ُمعربقا إلػقة عؾك عدم جعؾ  كِعؿ الؿؼتـك، يف الؿثهال خهربًا لؾعؾهؿ، كؼهقل: 

خهرب، فالؿخصهقص بالؿهدح لهؿ العؾؿ كعؿ الؿؼتـك، فنذا قؾت: العؾؿ: مبتدأ، وكعؿ الؿؼتػهك: 

ُيحذف، فؾفذا جروا عؾك أهنؿ ٓ يجعؾقن  كعؿ الؿؼتػك، خربًا لؾعؾؿ، بؾ يجعؾقن خرب العؾهؿ 

محذوًفا لدٓلة ما بعده، والتؼدير: العؾهؿ ُيؼتـهك وُيؼتػهك، كعهؿ الؿؼتـهك والؿؼتػهك: يعـهل كعهؿ 

 الؿؼتـك والؿؼتػك هق.

حؽؿ الؿذكقر بؼقلف: فِجدَّ يف العؾؿ فهـعؿ وقد أصؾح بعضفؿ لػظ الؿثال: لقـطبؼ عؾك ال

الؿؼتـك، كعؿ، ويؿؽـ أن ُيصهرح ذلهؽ بهلن كُجهر العؾهؿ، أو كجعؾهف مجهروًرا بالؽهاف، فتؽهقن 

الجؿؾة بعد ذلؽ: كعهؿ الؿؼتـهك والؿؼتػهك، لقسهت متصهؾًة بهالعؾؿ بهؾ مسهتلكػة: يعـهل لقسهت 

ؿ الؿؼتـهك والؿؼتػهك أي ههق، خربية، لقست خربًا عـ العؾؿ، ولؽـفا مستلكػة: أي كهالعؾؿ، كعه

 لؽـ الذي يف الـُسخ جؿقًعا:  كالعؾؿ كِعؿ الؿؼتـك،. 

ًٓ ُألحؼهت وُأجريهت ُمجهرى  -رحؿف اهلل تعهالك-بعد ذلؽ يذكر ابـ مالؽ  أن هـهاك أفعها

كههؿ: يف الدٓلههة عؾههك الؿههدح، وُمجههرى بههئس يف الدٓلههة عؾههك الههذم، فبههدأ ببقههان إفعههال التههل 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

الدٓلة عؾك الهذم، وهؿها فعهالن: إول: سهاَم، والثهاين: الػعهؾ الهذي ُأجريت ُمجرى بئس يف 

 ُيحقل إلك وزن  َفُعؾ،، فؼال يف ذلؽ:

ُ اا  ِّ اا ِّخ  اْل   اا  ِّو  ِّت  اا ِّ   ِااْ ت  اْل   ِّو 

ِّ

ُِّمْسااااج   ِِّّ  ْ اااانِْ    ِّ
اااا س  َ    َ َِيِّ ِّ ْْ ِِّماااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

و أن أي أجره ُمجرى بهئس يف الدٓلهة عؾهك الهذم واإلعهراب، ثهؿ يهذكر أن كؾؿهة حبهذا، أ

 عبارة حبذا ُأجريت أيًضا ُمجرى كِعؿ يف الدٓلة عؾك الؿدح، فؼال:

ا  َ اِّا    ِ اااااُ ِّ  ٍ َ ااااا   ِّ  ْ ِمْثاااااُ ِّنِْ ااااا ِّو 

ِّ

اِّ  ٍ ُقااااا ِّٓ ِّ    ااااا ااااا ِّخ  مو  َ ِّ َْ ُِّ ااااا ِ ْْ ِّو   

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ ِّٓ  ْ ااا  ااا ِّ   او
  ِّ  ُ ْخُ اااو  َ اِّا   َ ِّو   وِ ِّ

ِّ

اااث   ِِّّ  َ ااا ِم ِّا  ُِّاغ  ْشاااو  اِّخ   ٍ ْ اااِ  ِّبِااا   ِّ

ِّ

ِّ

ا  َ أِّ اا ِِّتااو  م  ُجاا ِِّّّو  ااَئِّ  وِّخ  ِّبِح  ـْ اا ِّاْاخ 

ِّ

ُثااا ِِّّْ ااا ِّ   َ  ُمِّا ح  اِّاْنِغااا  َ ِّ  ْ و َُ ِّبِ    ااا ِّو 

ِّ

ِّ

ثؿ يـتؼؾ بعد ذلؽ إلك الباب الثهامـ والثالثهقـ وههق:  بهاب اْفَعهُؾ التَّْػِضهْقِؾ،، فقعؼهده يف 

عشرة أبقات، وكان إفضؾ أن يجعؾ هذا البهاب مهع أبهقاب إسهؿام العامؾهة عؿهؾ أفعالفها: 

ه وفصهؾ كالؿصادر، و اسؿ الػاعؾ، واسؿ الؿػعقل، والصػة الؿشبفة، ولؽـف كؿها تهرون أخهرَّ

 بقـفا وبقـ هذه إسؿام العامؾة عؿؾ أفعالفا بالتعج  والؿدح والذم.

ِّوَ  ِّيفِّمٍ ِّإبَ  ِّا    أِّ َتِّمس ئ  ِّ

 هروط ما ُيصاغ مـف اسؿ التػضقؾ.  ا َسة  ِّإو   

 ؾ لِؿـ. مالزمة اسؿ التػضق وا َسة  ِّا ث نَ  

 أحقال اسؿ التػضقؾ.  وا َسة  ِّا ث  ث  

 تؼديؿ مـ عؾك اسؿ التػضقؾ.  وا َسة  ِّا  اب   

 إعؿال اسؿ التػضقؾ عؿؾ فعؾف.  وا َسة  ِّا خ مس  

 يف بقان هروط ما ُيصاغ مـف اسؿ التػضقؾ، قال: -رحؿف اهلل تعالك-فؼال 

اااِئِّ ِّ ِ َت  جن ُْ ِِّمنْااا ُ اااو س ِّم  ْْ ُِّ ااااْلِِّمااا

ِّ

ِِّّ ااا   ِّ بِااا   ْخ   ٍْ ِّا َ ااا  َ  ْ َِْ ِّو  ِّ ِ َتْ ِغااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ُِّوِ اااا  اااائس ِّإ  اااا ِّ    جن
ِْ اااا ِّبِاااا م  ِّو 

ِّ

َِْ ِِّ ااا ِّ ِّإِ  ااا ِّا َتْ ِغااا
ِْ ِّبِااا ـس ااا نِ  َ

ِ ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  َوْأَب الؾَّْذ أبِل،، قؾـا: أهنا بؿعـك الذي، وذكر ابـ هشام يف حقاهقف عؾهك إلػقهة 



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 004

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

م: وههل أحسهـ: يعـهل أسهؾس وأوضهح، أكف جام يف كسخة بؾػظ:  وْأَب ما ُأبل،، قال ابـ هشا

 مالزمة اسؿ التػضقؾ لِؿـ، فؼال: -رحؿف اهلل تعالك-ثؿ يذكر ابـ مالٍؽ 

ا ِّ  ب ااااا   ُْ َِْ ِِّ ااااا  ِّا َتْ ِغااااا ااااا   ِّو   ْخ  

ِّ

اِّ  َ ُِّلاااا   ْْ ِّإِ ْْ اااا
َِ اِّ وِّ  ْ ظخاااا ِّبِ ْقااااِ ْا خ   ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

عهؾ التػضهقؾ ِصهؾف، وققلف:  َوَأْفَعَؾ التَّْػِضْقِؾ، هـا مـصهقٌب عؾهك آههتغال: أي ِصهؾ أف

رحؿهف اهلل -ويف بعض الـُسخ:  وأفعُؾ التػضقؾ، بالرفع عؾهك أكهف مبتهدأ، ثهؿ يهذكر ابهـ مالهؽ 

أحقال اسؿ التػضقؾ، ويذكر متك يؾزم اسؿ التػضقؾ التذكقر واإلفهراد، ومتهك ُيطهابؼ:  -تعالك

د، يف التثـقهة والجؿهع، ٕن اسؿ التػضقؾ أحقاًكا ُكطابؼ ما قبؾف يف التذكقر، يف التلكقهث، يف اإلفهرا

وأحقاًكا يؾزم التذكقر واإلفراد يف لػظ أفعؾ مفؿا كان ما قبؾف مذكًرا، أو ممكًثها مػهرًدا، أو مثـهًك، 

 أو جؿًعا، فُقبقِّـ ذلؽ، فقؼقل:

ا  َ اااااْ ِّ  وُِّلااااا   ُِّاغ  اس نُْااااااو   َ
ِ ِّ ْْ إِ ِّو 

ِّ

اِّ َ اااااااا   ُِّاو  ْْ اِّو    َْ خ
ِ ٍْ اااااااا   ِّ ُِّ  ااااااااِ م 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّو ِّ  ْ  اااااُوِّ   ِّطِْ ااااا
ِّْْو  ِ ااااا ْ  ِخ   َ

ااااا ِّ ِ ِّم 

ِّ

ِِّّْْ ا ْ  ِخ  َِيِّم  ِّ ْْ ا   ِّ ِْ َْ ا ْلش  وِّو  َُ ِّ   َْ ُِّ ِغ

ِّ

ِّ

ِّْْ إِ ِّو  ْْ ْ ن اااا ِِّماااا ِّم  ْااااا   و  اِّن   َ اِّإِ  ٍ اااا ِّم 

ِّ

ِِّّْْ ُِّ ااا ِ ِْ ااا ِّبِااا ِّم  ُْ ِّطِْ ااا ْشاااو  نْاااِوِّخ    ِّ ْْ ِّ  ااا

ِّ

ِّ

 وهذا البقت إخقر الذي قرأكاه، وهق ققلف: 

ِّْْ إِ ِّو  ْْ ْ ن اااا ِِّماااا ِّم  ْااااا   و  اِّن   َ اِّإِ  ٍ اااا ِّم 

ِّ

ْشاااو ِِّّ نْاااِوِّخ    ِّ ْْ ِِّّْْ  ااا ُِّ ااا ِ ِْ ااا ِّبِااا ِّم  ُْ ِّطِْ ااا

ِّ

ِّ

هق البقت إول بعد الخؿسؿائة، ومعـهك ذلهؽ أكهف ذو اكتفائهف تـتصهػ ألػقهة ابهـ مالهؽ: 

اكتصههػـا يف إلػقههة، وكسههلل اهلل اإلعاكههة  -بحؿههد اهلل-ٕهنهها بقتههان وألههػ بقههت، فههـحـ أن 

التػضهقؾ،، وقهد والتقفقؼ فقؿا بؼل مـفا، فللػقة ابـ مالهؽ تـتصهػ يف ههذا البهاب  بهاب اسهؿ 

رحؿهف -ألػقة ابـ مالؽ عؾك كثقٍر مـ الؿـظقمات، ثؿ يهذكر ابهـ مالهؽ  -عز وجؾ-فضؾ اهلل 

تؼديؿ مـ عؾك اسؿ التػضقؾ، فلكت تؼقل: محؿد أكربُ مـ زيٍد، مـ قد تتؼدم عؾهك  -اهلل تعالك

 اسؿ التػضقؾ، يذكر ذلؽ ابـ مالؽ فقؼقل:

ِّ َ ُِّمْساااات ْ ِش ْْ ِّبِتِ ااااِوِِّماااا ْْ ُااااا   ِّ ْْ إِ ِّ و 

ِّ

م  ِّ ااااااا   اُِّمق  ِّ  ب ااااااا خ ْْ ااااااا ُِّ ااااااا  َ ُش ِّخ   

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

أ ِّو   ااا   َْااا     ِّ ِّ  ْنااا   ْْ ااا ََ ْثاااِ ِِّم
َِ   ِّ

ِّ

اِّ َخ ا  اِّو  اااااااْ اخ ِّن  ُْ ِّإِْ   ااااااا ِاِّا َتْقاااااااِ ْا

ِّ

ِّ



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 005

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ققلههف:  َوَرًدا، جههام يف بعههض الـُسههخ:  ُوِجههَد،، ويف هههذه الروايههة: أي ُوجههد عقهه  سههـاد 

ههذا البهاب يف الؽهالم  -اهلل تعهالك رحؿهف-التقجقف: ٓختالف حركة ما قبؾ الروي، ثؿ يخهتؿ 

 عؾك إعؿال اسؿ التػضقؾ عؿؾ فعؾف، فقؼقل:

ت ااااا  م  ِّو  اااااْ ا  ِّن  ِّا َظااااا ِم   ُْ ْخُ ااااا ا  ِّو 

ِّ

َ   ت اااااا ِّ اِّ َْاااااا خ
ثِ ا  ِّخ  ْ اااااا خ

ِّخِ اااااائ       ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ ِْ َْاا
خِ ِّا  ْْ اا ِّا نَاا ِ ِِّماا

أِّخِ اا     ِّ ْْ اا     ِّ

ِّ

ِِّّ ِْ ْا ااا   ِّا     ْ ْغاااُ ِِّمااا ِّا    ِْ ِّ  و  ااا ِّبِااا

ِّ

ِّ

، -عؾقهف الصهالة والسهالم-، وعهـ جؿقهع صهحابة رسهقل اهلل -هرضل اهلل عـهف وأرضها-

وبالصديؼ ختؿ ابهـ مالهؽ الؽهالم عؾهك ههذا البهاب، ثهؿ يـتؼهؾ بعهد ذلهؽ إلهك البهاب التاسهع 

والثالثقـ، وهق:  باب الـَّْعُت، وبف يـتفل الؽالم عؾك إبقاب الـحقية التل لفا حؽهٌؿ كحهقٌي 

، والتقابع لفا أحؽهاٌم كحقيهة، وبؽـفها لقسهت أحؽاًمها ثابت، والـعت بداية الؽالم عؾك التقابع

كحقيًة ثابتة، بؾ تتبع يف حؽؿفا متبقعفا، فؾفذا يحسـ بـا أن كتققػ هـها لـسهتؿع إلهك إسهئؾة 

ك التقابههع: ٕكههف وآستػسههارات إن كههان هـههاك أسههئؾة واستػسههارات، أو كشههرع يف الؽههالم عؾهه

 .سقسردها متتابعة

 

 

 

 



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 006

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 األصئلت
 

¢ 

 ػعؾ  أهِدد،.الاستػسار بخصقص سؤال: 

اااااَ ِّ  وِّ الجهههههقاب: ِّ وِّ      َ و   ْ اااااِ 

  َ ِِّ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ ُشُش

ِّ

ِّا ْخُ ااااااااُ .......................ِِّّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

فؼؾـا أصؾفؿا يعـل، أههِدد عؾهك وزن  أفِعهؾ،، أفِعهؾ بهف، حهذف أداة التعجه ، أفِعهؾ بهف 

فؿزة بحهذففا، مثؾ: أكِرم بزيٍد، وأفِعؾ آخرها ساكـة، أهدْد، أو مبدوٌم هبؿزٍة مػتقحة، خػػـا ال

 .وكؼؾـا حركتفا إلك الدال فػتحفا  وأهدَد،،  وأهدْد اْو، كعؿ، وهذا تخػقٌػ بالحذف والـؼؾ

بهذكر التقابهع، فقبهدأ بالـعهت، ويجعهؾ لهف البهاب  -رحؿف اهلل تعالك-إذن، يبدأ ابـ مالؽ 

 التاسع والثالثقـ، ويعؼده يف أربعة عشر بقًتا، يذكر فقفا سبع مسائؾ: 

.  و   ا َسة  ِّإ ًٓ  ذكر التقابع إجؿا

 تعريػ الـعت.  ا َسة  ِّا ث نَ  

 ما يقافؼ فقف الـعت الؿـعقت.  ا َسة  ِّا ث  ث  

 ما ُيـعت بف.  ا َسة  ِّا  اب   

 تعدد الـعت.  ا َسة  ِّا خ مس  

 إتباع الـعت وقطعف.  ا َسة  ِّا س َت  

: ٕن ههذا حذف الـعت وحذف الؿـعقت. فقبهدأ بهذكر ا ا َسة  ِّا س ب    ًٓ لتقابهع إجؿها

 :-رحؿف اهلل تعالك-الباب هق أول أبقاب التقابع، فقؼقل 

َ   ِّإو   ِّإ ْتاا َِ ا اا ِّاَْ اا  
ِّخِ ـُ ْت  اا ِّا 

ِّ

ب اااا   ِّ ِّو  ْ اااا   ِّو    َْاااا  
ِّو   و ِ ْ اااا   ِّن 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 007

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ثؿ يشرع بعد ذلؽ بالؽالم عؾك الـعت، فقبدأ بالؽالم عؾك تعريهػ الـعهت، والـعهت ههق 

بالصػة، إٓ أن التعبقر بالـعت، إٓ أن التعبقهر بالصهػة يؽثهر عـهد البصهريقـ، الذي ُيسؿك أيًضا 

 والتعبقر بالـعت مصطؾٌح مشرتك بقـ البصريقـ الؿتؼدمقـ والؽقفققـ. 

م بقـ الصػة والقصػ، ففؿ مصؾحان مختؾػهان يف الـحهق، فالصهػة  ولعؾف يحسـ أن ُكػرِّ

، وأما القصػ وجؿعهف أوصهاف، ففهق وجؿعفا صػات هل الـعت، ففق إعراب، حاٌل إعرابل

كههقٌع مههـ أكههقاع إسههؿام، وهههق: كههؾ اسههٍؿ دل عؾههك حههدٍث وصههاحبف: كاسههؿ الػاعههؾ، واسههؿ 

الؿػعقل، والصػة الؿشبفة، وصقغ الؿبالغة، واسؿ التػضقؾ، ههذه كؾفها أوصهاف: ٕهنها تهدل 

 عؾك حدٍث وصاحبف. 

ضهروب يهدل عؾهك وقائؾ يهدل عؾهك الحهدث، الؼقهال وصهاحبف وههق فاعؾهف، وققلهؽ: م

الحدث وهق الضرب، وعؾهك صهاحبف وههق مػعقلهف. إًذا الصهػة إعهراب، والقصهػ كهقٌع مهـ 

 :-رحؿف اهلل-أكقاع إسؿام، كؼقل: بدأ ابـ مالؽ الؽالم عؾك الـعت بذكر تعريػف، فؼال 

ِّ ْْ اااا   اااا ِّت  ِّم  ٌّْ
ُِّمااااتِ ـ  اااا بِ ِّخ   نَْ ااااُ ِّ  

ِّ

ِِّّ ْْ ااا ِّاْ ت   
ِْ ااا ِّبِااا ِّم  ِْ ْتااا ِّ  وِّو 

ِْ َِ ْتااا ِّبِو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

، ههق الهذي يف أ ؾه  الـُسهخ والشهروح، وجهام يف بعهض الـُسهخ والشهروح  وققلف:  ُمهتِؿٌّ

مها ُيقافهؼ فقهف الـعهت  -رحؿف اهلل تعهالك-بضؿٍة واحدة:  َتابٌِع ُمتِؿُّ َما َسَبْؼ، ثؿ يبقِّـ ابـ مالٍؽ 

 الؿـعقت، فقؼقل:

اا  ا َتنْاَِاا ِِّم  ِّخِاا ِّا َتْ  ِاِاا ِّو  َُْ ب  ِّو  اا

ِّ

اااا مِِّّْ اااا  ِّ   اااا ِّ    َ
اااا  ِ م     ُِّ ااااومس ُِّ ْاِّبِق 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

َْ ِِّ  و
ِ ٍْ ا َتااا َْاااِ ِّو  أِّا َتوِ  ِّ  ااا   ُمااو  ِّو 

ِّ

ااواِّ اا ِّ     اا ْ ُ ِّم  َ  ِّ    ِ ْ ااِ ِّخ  اُم ِِّتااو 

ِّ

ِّ

أن مؿا ُيـعت بف الؿشتؼ، والؿراد بآسؿ الؿشهتؼ  -رحؿف اهلل تعالك-ثؿ يذكر ابـ مالؽ 

حدٍث وصاحبف، فقؼقل: إن مؿها القصػ الذي تؽؾؿـا عؾقف قبؾ قؾقؾ، وهق: كؾ اسٍؿ دلَّ عؾك 

 ُيـعت بف الؿشتؼ، وهبف الؿشتؼ وهق اسؿ اإلهارة وآسؿ الؿـسقب، فقؼقل:

ِّ َْ ِا  َ ِّو  اااْ ئس     ِّ  ْ ْ ااات  َُ اااْ ِّبِ اْن   ِّو 

ِّ

نْت ِساااااْئِِّّ َُ ا  َِْيِّو  اِّو   ٍ ااااا   ِّ
ِْ ِ اااااْ ِش ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

م وققلههف:  َواْكَعههْت بُِؿْشههَتَؼ، كههان إفضههؾ أن يؼههقل:  واكعههت بقصههٍػ،: ٕن إسههؿا



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 008

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

الؿشههتؼة كثقههرة، وٓ ُيـعههت هبهها جؿقًعهها، وإكؿهها ُيـعههت بإوصههاف مـفهها فؼههط، أمهها الؿشههتؼات 

إخرى  قر إوصاف: كاسؿ ألة، واسؿ الؿؽان، واسؿ الزمان، ففذه ٓ ُيـعت هبها، ويؼهقل 

ثهال يف بعض الؿدافعقـ عـ ابـ مالؽ: إكف وإن أطؾؼ يف ققلف:  َواْكَعْت بُِؿْشَتَؼ، إٓ أكف ققَّد بالؿ

ققلههف:  َكَصههْعٍ  َوَذِرْب،، ولؽههـ كؼههقل: إن هههذا ٓ يؽػههل يف مـظقمههٍة عؾؿقههة، ٓبههد أن تؽههقن 

 ألػاظف أدم مـ ذلؽ. 

وققلف:  َكَصْعٍ  َوَزِرْب، بالذال الؿعجؿة يف بعض الـُسخ، وجام يف بعض الـُسخ بالهذال 

حههاد مههـ كههؾ هههلم، الؿفؿؾههة  َكَصههْعٍ  َوَذِرْب، وهههل يف بعههض الشههروح، وذرب بالههذال: ال

 والدرب بالدال: الؿاهر الحاذم، ثؿ يذكر ابـ هشام ان مؿا ُيـعت بف أيًضا الجؿؾة، فقؼقل: 

ا ُِّمن ّاااااااااا خ
ااااااااا س   َْ اِّبُِج ُتاااااااااو  ن    ِّو 

ِّ

اِّ ُِّْ   ااااا خ َ ْتااااا
ااااا ُِّ ْ  ِ َ اااااْ ِّم 

ُةْ  ِ ِّخ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااااِئِّ اِ ِّا َ     َ ِّ اااا ع  ُِّمن اااا ِّإِْاق  ـْ اْمن اااا ِّو 

ِّ

ُِِّّ ِّ ْ َِ ِّ  ْغااا ااا  ق و   اااْ ِّخ      ِّ ْْ إِ ِِّ اااِئِّو 

ِّ

ِّ

 ثؿ ذكر أن مؿا ُيـعت بف أيًضا الؿصدر، فؼال:

ا َْااااااااا خ
ثِ   ِّ اس ْ ااااااااا    َ ُتاااااااااواِّبِ ن    ِّو 

ِّ

اِّ   َْ
ِ ٍْ ا َتاااااا ِّو   َ ا ْخاااااا  

َِ اِّا ُمو  اااااا  ت    ِّخ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وبعد أن ذكر لـا إهقام التل ُيـعت هبها، ذكهر لـها أن الـعهت قهد يتعهدد، فتـعهت بهلكثر مهـ 

 كعت، فؼال:

ِّ َ ِّإِ اِ اااا س َْاااا ِِّو  ْ ااااُ ِّال  ن  ااااْ ِّو  ِّاِّاْ ت   

ِّ

اااااااْ ِِّّ اِّاْنت     َ ُِّْٓ ِّإِ ْ ااااااا ااااااا ِّخ    ِّخ    طِ خ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ْ ن ااا  ْيِّم  َْااا    ِ اااو  ْ ِّو  َُ  ْ ِّم  ْ ااا   ن  ِّو 

ِّ

َْاااااا ِّاْتااااااتِْثن  ِّ ِّبِ   ـْ ْ  ِاااااا   ِّ اااااا س  َ ِّو   

ِّ

ِّ

ْقهُف، ههذا الهذي يف بعهض الـُسهخ، ويف  وققلف:  َوَكْعُت َ ْقِر َواِحٍد إَِذا اْخَتَؾْػ... َفَعاطًِػها َفرِّ

قهف،، بعض الـُسخ:   وكعَت، فنذا كصبـا ففق مـصقٌب عؾك آهتغال: ٕكف قهال بعهد ذلهؽ:  فرِّ

وإن رفعـاه ففق مرفقٌع عؾك آبتدام، وهذا كثقٌر كؿا رأيـها يف ألػقهة ابهـ مالهؽ، وقؾـها أكثهر مهـ 

مرة: إن الؿـصقب عؾك آهتغال يف أكثر صقرة يجقز أن ُيرفع عؾك آبتدام، ثؿ يهتؽؾؿ أيًضها 

ـ أحؽام الـعت، وهق: اتباع الـعهت وقطعهف، فإصهؾ والجهادة يف الـعهت أن يؽهقن يف حؽٍؿ م

-تابًعا لؿا قبؾف، ولؽـ قد يجقز أن ُيؼطع فُقصرف إلك الـص ، أو إلك الرفع، ويف ذلؽ يؼهقل 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 :  -رحؿف اهلل تعالك

ااااْ ِّ ااااْ ِّ     ْ ِّو    ُثاااا     ِّ ُِّنُ ااااو   ْْ إِ ِّو 

ِّ

ااااااااْ ِِّّ   ِ  ْ ُِّ َْ ْ  ِم
ٍِ اِّ ِاااااااا ُِّمْ ت ِقاااااااا خ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ََن اااا  ُِّم   ْْ ُااااا ِّا  ْْ ِّإِ ـْ ِّاْ  ِاااا و 
  ِّ ـْ اْ   اااا ِّو 

ِّ

ُِّمْ ِ ن ااا ِّ ـْ ِّبِاااُ ونِش  ِّ  وِّب ْ ِغاااش  ِّاْ   ااا

ِّ

ِّ

ا  خ
َِ ُِّمْغا    ْ    ِّ ْْ ِّ  ِوِّاْنِ ْئِّإِ ـْ اْاخ  ِّو 

ِّ

اِّ ااااا   ِّا ْظش  ْْ وِّن  ِ ااااا خ ِّ  ااااا
ُِّمْ ت ااااا   خِّ  

ِّ

ِّ

ان: إولههك: الجههر ففههل وققلههف:  بِههُدوكَِفا َأو َبْعِضههَفا اْقَطههْع،، ققلههف:  َبْعِضههَفا، فقههف روايتهه

معطقفههة عؾههك مهها قبؾفهها: أي بههدوهنا أو ببعضههفا، والروايههة الثاكقههة يف الـصهه :  بعَضههفا، ففههل 

م لههه اقطع،: أي اقطع بعضفا، ثؿ يختؿ هذا الباب ببقهان أن الـعهت قهد ُيحهذف،  مػعقٌل بف مؼدَّ

 وكذلؽ الؿـعقت قد ُيحذف، فؼال:

ا نَْ ااِ ِّ ُِّ نُْ ااوِ ِّو   َ ِّا   ْ اا ِِّماا م  ِِّقااْ ِّو 

ِّ

ِقاااّ ِِّّ ااا ِّا نَْ اااِ ِّا 
خِ ُِّْو  ُخااا ٍْ ِّا ُجاااوُ ِّ  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وققلهف:  ُعِؼههْؾ،: أي ُعؾِههؿ وُعههرف، ثههؿ يـتؼههؾ بعهد ذلههؽ إلههك التههابع الثههاين وهههق التقكقههد، 

فقجعؾ لف الباب الؿتؿ إربعقـ مـ أبقاب إلػقة  باب التَّقكِْقُد،، ويعؼده يف أربعة عشهر بقًتها، 

 وفقفا يذكر ثالث مسائؾ: 

 التقكقد الؿعـقي وألػاظف.  سة  ِّإو   ا َ

 تقكقد الـؽرة تقكقًدا معـقًيا.  ا َسة  ِّا ث نَ  

 التقكقد الؾػظل.  ا َسة  ِّا ث  ث  

فقبدأ بالؽالم عؾك التقكقد الؿعـهقي، ثهؿ سهقتؽؾؿ بعهد ذلهؽ عؾهك التقكقهد الؾػظهل، ويف 

س والعقـ: أي هبذيـ الؾػظهقـ، أول كالمف عؾك التقكقد الؿعـقي، يبدأ بالتقكقد الؿعـقي بالـػ

 فقؼقل: 

ا ااا      ُِّ ُْ ِّآْتااا ِْ َْ ِّبِااا  نَْ ِتِّ  وِّب ااا    

ِّ

اِّ ؤَ ااااا   َُ ِّا   ْ ااااا ب  َْ سِّط 
َِ ااااا ِّغ  ـ  ااااا ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااااااا  ِّ   ِ خ ْْ ِّإِ ااااااا ِّبِة ْخُ ااااااا س  َ ْ ُش  َ اْل ِّو 

ِّ

اااا ِّ ُِّمَت ِ   ْْ ُااااا اِّ   اِ اااا خ ِّو  َْت  اااا ِّ  اااا ِّم 

ِّ

ِّ

، فقهذكر التقكقهد بؽهؾ، وكؾتها، ثؿ يذكر أن مـ ألػاظ التقكقد الؿعـقي: كال، وكؾتا، وكهؾ

 وكال، فقؼقل:
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

وِ ِّو  ِا  ِّ َُ ا ا ِّا  ن
ُ ْ ِّخِ َْ ُ  وِّا ِّو 

ِّ

ا  ِِّّ َْ ُِِّمو  
َِ ا ِّبِ  َغا َْ خ

َِ
ِّ ِ ت  ِّل 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  َوُكالًّ اْذُكْر، كالًّ مختقٌم بالتـقيـ، والتـقيـ ساكـ، وققلهف:  اْذُكهْر، فعهؾ أمهر مهـ 

وٌم هبؿزة وصٍؾ، تسؼط يف درج سؾؿ، وبعد هذان السهاكـان، الثالثل، مـ الثالثل َذَكَر، ففق مبد

فنذا وقػت الؽالم، سقؾتؼل التـقيـ الساكـ بالذال الساكـة، فقج  حقـئٍذ التخؾُّص مهـ التؼهام 

 الساكـقـ بتحريؽ إول، بتحريؽ التـقيـ. 

كههف بؿههاذا؟ إصههؾ يف التحريههؽ أن يؽههقن بالسههؽقن، فؾههؽ أن تحركههف بإصههؾ يف  ُكحرِّ

، كهالِّ اذكهر،، ههذا الت ، كهالِّ حريؽ أن يؽقن بالؽسر، فؾؽ أن ُتحركف بالؽسر هـا، فتؼقل:  كهالًّ

إصؾ يف التخؾص مـ التؼام الساكـقـ، ويجقز لؽ هـا وجٌف آخر وهق التخؾص بالضهؿ، بهلن 

عقـ الػعؾ مضؿقم  اذكْر، عقـ الػعؾ: يعـل الحرف إصؾ الثاين وهق الؽاف مضؿقم، فهنذا 

لػعؾ مضؿقًما، جاز لؽ أن تتخؾص مـ كسره، هذا إصؾ وبالضؿ، فهنذا ضهؿؿت كان عقـ ا

، كالُّ اذكر، فؽالهؿا جامت يف الؾغهة،  ثهؿ يهتؽؾؿ  ، كالُّ عؾهك  -رحؿهف اهلل تعهالك-فتؼقل:  كالًّ

 أن مـ ألػاظ التقكقد الؿعـقي عامة، فقؼقل يف التقكقد الؿعـقي بعامة:

ِّخ ِّ ُاااا   ااا ِّ   اِّ  ْاغخ ُ و   َ اْتااات ْ  ِّْْو  ااا    ِ ِّ

ِّ

ِِّّْْ اا ِّا نَ خِ   َْااِ ِِّمْثاا  
ِّخِاا ِّا َتو ِ َْ اا   ِّ ْْ ِِّماا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ويذكر أن مـ ألػاظ التقكقد الؿعـقي أجؿع، وفروع أجؿع، فقؼقل:

ااااا     َ ْل
ِّ  َ اااااُ واِّبِة  ُِّ ااااا   ب ْ ااااا   ِّو 

ِّ

ااااا ِّ    َ ُِّل َْ ااااا َُ ِّ  ْ َْ ِ ااااا  َ ِّ  ْل ااااا      َْ ِّل 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِـُّ اااا  َ ااااْ ِّا ِجااااْ  ِّ  ْل   ِّ ُِّ اااا    ْ و َُ ِّو 

ِّ

ِِّّ َ ااااا ُ ِّ  ْل   َْ ِـُّل  ااااا  َ ُِّل َْ ااااا َُ ِّ  ْ ُِّ اااااو

ِّ

ِّ

ثؿ يتؽؾؿ عؾك حؽؿ مـ أحؽام التقكقد الؿعـقي، وهق تقكقد الـؽرة، هؾ يجقز أن تمكهد 

 الـؽرة تقكقًدا معـقًيا؟ كلن تؼقل: صؿُت هفًرا كؾُف، فقؼقل:

ُِّ  ِاااا  نُْاااااواس َْااااُ ِّم 
ُِّاِ ااااْ ِّ  و ِ ْْ إِ ِّو 

ِّ

ِّ َِ اا   ِّ ـُ نْاا  َ ِأِّا  اا ِأِّا   ْ اا   ُِّنح  ْْ اا ِّو   

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّبِِّ  ْ ااْلاااا اااا ُِّمث نواااا ِّو  ِاااا  ِّو 
ِّاِ ت اااا ِّخِ

ِّ

ااااا  ِِّّ ِّ  ْخ   ِْ  ْ و  ِّو  ْ ااااا     ِّخ  ِْ  ْ ِّو  ْْ ااااا   ِّ

ِّ

ِّ

البقت السابؼ الذي تؽؾؿ فقف عؾك تقكقد الـؽرة، هذا هق البقت السهادس والعشهرون بعهد 

الخؿسؿائة، هذا البقت جام يف بعض الـُسخ بعد البقت الذي بعهده: أي أن البقهت الهذي بعهده: 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ـَ بِؽِؾَتا، ج ام قبؾف يف بعض الـُسخ، وهذا أكس : لؽل تتابع إحؽام، ثؿ بعد ذلهؽ تؽؾهؿ  َواْ 

عؾك تقكقد الضؿقر تقكقًدا معـقًيا: ٕن كؾ ما سبؼ كان عـ تقكقهد آسهؿ  -رحؿف اهلل تعالك-

 الظاهر، أما أن فسقتؽؾؿ عـ تقكقد الضؿقر تقكقًدا معـقًيا، فقؼقل:

َتِ ااااا َُ ِّا    َْ
َِ اااااِ ِّا َغااااا ُِّ ؤ   ْْ إِ ِّ و 

ِّ

ِ ااا ِّ نْ   َُ ِّا  ِّخ   ْ ااا   ِْ َْ ااا ا    ِّبِااا  نَْ ِتِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اااا   َ اِّبِ ِّو   َ ااااُ و  ـِ اِّا َ ْخاااا  َ َْااااُ ِّ ن    ِّ

ِّ

ااااا ِّ م  ُِّا ت    ْْ َْاااااُ ِّ  ااااا ا ق  َ  ِّو  اُم ِِّتاااااو 

ِّ

ِّ

ِؿْقَر، كذا يف كؾ الـُسخ، ولؽـ الشهقخ خالهًدا إزههري يف إعهراب  ِد الضَّ وققلف:  َوإِْن ُتمكِّ

 لؾؿجفهقل، والضهؿقر كائه   إلػقة ضبط البقت بههه  وإن
ً
هد الضهؿقر، فجعهؾ البقهت مبـهل يقكَّ

فاعاًل مرفقًعا، وبذلؽ يؽقن قد اكتفك مـ الؽهالم عؾهك التقكقهد الؿعـهقي: لقهتؽؾؿ بعهد ذلهؽ 

 عؾك التقكقد الؾػظل، فقؼقل يف تعريػ التقكقد الؾػظل:

ِّا ِجااا  َْاااِ ِّ  ْ ظِااا ن
ِّا َتو ِ  ْ ااا ِِّمااا م  ِّو 

ِّ

اُِِّّ َْ ِّا و ِااا   ق  اِّ   اااَ اخ ُاِلااا ُما  َْ ِِّلااا ِّا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ققلف:  اْدُرِجل اْدُرِجل، يف كؾ الـُسخ بنثبات يام الؿخاطبة، ففهق خطهاٌب ٕكثهك  اْدُرِجهل 

اْدُرِجل،، وجام يف بعض الشروح، ويف حاهقة عؾهك كسهخٍة مهـ الـُسهخ بحهذف يهام الؿخاطبهة 

ُرِجههل اْدُرِجههل، فقفؿهها  اْدُرِج اْدُرِج، إٓ أن الجههقؿ مؽسههقرة ٓلتؼههام السههاكـقـ، فصههارت  ادْ 

إولك مؽسقرة ٓلتؼام الساكـقـ، والثاكقة مؽسقرة لؾؼافقهة، ثهؿ بعهد ذلهؽ تؽؾهؿ عؾهك تقكقهد 

 الضؿقر تقكقًدا لػظًقا، فؼال:

َْ سُِّمَتِ اااا 
َِ اااا ِّغ  ٓ ُِّ ِ ااااْ ِّ  ْ اااا   ِّو 

ِّ

ُِّوِ ااا ِّ ِْ ْيِّبِااا ٍِ ِّا َ ْ اااِ ِّاَ ااا ـ  ااا ِّإَِِّٓم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ا لػظًقا، فقؼقل:ثؿ يتؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك تقكقد الحروف تقكقدً 

َ ااا  ِّ ااا ِّ  ح  ِّم  َْااا   اِّا ُحاااُ وُفِّال   ٍ ااا   ِّ

ِّ

اااااا ِّ ِّو        ْْ اااااان      ِّ  َ ا ااااااو  ِّل 
ِْ ِّبِاااااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  َكَذا الُحُروُف َ ْقَر، بالـص ، ففق حال مـ الحروف، وجام يف إعراب إلػقهة يف 

ر إزهري  و قهُر، ففهق الصهػة، ثهؿ يخهتؿ الؽهالم عؾهك التقكقهد بهالؽالم عؾهك تقكقهد الضهؿق

الؿتصؾ بالضؿقر الؿـػصؾ، إذا أردت أن تمكد ضؿقًرا متصاًل فنكهؽ تمكهده بضهؿقر مـػصهؾ، 

 فقؼقل:
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

اا  ااِ ِّاْن     يِّ   ٍِ ِّاَ اا ـِ ِّا َ ْخاا    َ ُمْغاا ِّو 

ِّ

اااا ِّ َْ سِّاَ   
َِ اااا ُِّ ااااَ ِّغ  ِْ ااااْ ِّبِاااا     ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 إعراب كؾؿة   قر،.سؤال: 

قل: جهامت يف الـصهه  كؾؿهة  قهر ربؿها رأيتؿقهها يف أبقهات كثقههرة سهاكـة، ثهؿ كؼهالشيخ: 

صحقحان، وجامت يف الرفع هذا صػة، كؾؿة  قر مـ الؽؾؿات الؿعضؾة يف اإلهبهام، فؾفهذا ٓ 

تتعرف حتك لق ُأضقػت إلك معرفة، بؾ تبؼك عؾهك تقسهقرها، فؾفهذا تؼهقل: جهاَم رجهٌؾ  قهُرَك، 

عضهؾة فصارت  قرَك صػًة لرجؾ، مع أن  جام رجٌؾ، كؽرة، و  قرك،: كعٌت لهف: ٕكهف كؾؿهة م

 يف اإلهبام فال تؽتس  بالتعريػ، حتك ولق ُأضقػت. 

قالقا: ٓ تؽتس  التعريػ إٓ يف حالة، إذا وقعت بقـ متضهاديـ، كؼقلهؽ: السهؽقن  قهر 

الحركة، وكذلؽ  قر الؿغضقب عؾهقفؿ، ومها سهقى ذلهؽ ٓ ههؽ فقهف. طقه ، كؿثهؾ:  قهر، 

، هذه كؾفها معضهؾة يف اإلهبهام ومثؾ: جاُم رجٌؾ مثؾؽ، وجاَم رجٌؾ  قرك، وجام رجٌؾ هبقفؽ

 ٓ تؽتس  التعريػ ولق ُأضقػت إلك معرفة، طق .

وما زال الؽالم عؾك التقابع، فبعد أن ذكر الـعت، وذكر التقكقهد، اكتؼهؾ إلهك الؽهالم عهـ 

الَعْطُػ، وجعؾ لف الباب الحادي وإربعقـ، الباب الحادي وإربعقن يف إلػقة ههق:  بهاب 

  ستة أبقات، ذكر فقفا أربع مسائؾ: العطػ،، وقد عؼده يف

 كقعا العطػ.  إو   

 تعريػ عطػ البقان.  وا ث نَ  

 ما يقافؼ فقف عطػ البقان الؿعطقف عؾقف.  ا ث  ث  

،  ا َسة  ِّا  اب    ًٓ ًٓ مـ عطػ البقان، ومها ٓ يصهؾح أن يؽهقن بهد ما يصؾح أن يؽقن بد

 فذكر يف البداية كقعل العطػ، وقال:

ْ ااااُ ِّ      ِِّّ ْْ اااا ِّ  وِّن س 
ْس َ اااا  وِّب  َُ ِّإَِماااا ِّ

ِّ

ِِّّ ْْ اااا   اااا ِّت  ِّم  ُْ َ اااا  ِّب   ْ ِّأ ُِ اااا   ا    ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

البقان السهابؼ مؿها ذكر ؿها، وههق: عطهػ البقهان، إذن فبؼقهة إبقهات سهتؽقن يف عطهػ 

فسهقعؼد لهف البهاب أيت، فقبهدأ بهالؽالم  -عطػ الـسه -البقان، وأما الـقع الثاين مـ العطػ 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 عطػ البقان، فقؼقل: عؾك عطػ البقان بتعريػ

ِّْْ اااا   ُِّْا    ِّ ااااْ  ـ  اااا بِ   ِّ
ِْ َ اااا  وِّا    ٍُ اااا ِّخ 

ِّ

ِِّّْْ ِ ااااا   ُِّمنْا 
ِْ ْ اااااِ ِّبِااااا اااااُ ِّا ق  َْق  ِق   ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ثؿ يذكر ما ُيقافؼ فقهف عطهػ البقهان الؿعطهقف عؾقهف، عطهػ البقهان مهـ التقابهع، فققافهؼ 

 متبقعف يف ماذا؟ يبقِّـ ذلؽ ابـ مالؽ، فقؼقل:

اااااااا ِدِّإ ِّ ِِّوخ  ْْ ِِّماااااااا ُْ َ نْاااااااا
ة و ِ َِّو ِِّخ 

ِّ

اا ِدِّإ َوِ ِّا نَْ ااُ ِّو  ِاا ِّ ِِّوخ  ْْ اا ِِّماا ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِِّْ ْا ُِّمن َاااااااااا  
ِْ ااااااااا  اااااااااْ ِّا ُاون  ق  ِّخ 

ِّ

ِِِّّْ َْ اااااااااَ خ  ُِّم  
ِْ ااااااااا  ااااااااا ِّا ُاون   َ   ِّ

ِّ

ِّ

، والؿقاضههع التههل ٓ  ًٓ ثههؿ يههذكر الؿقاضههع التههل يصههؾح فقفهها أن يؽههقن عطههػ البقههان بههد

، فؾفذا يؼقلقن: إن عط ًٓ ػ البقان يف أ ؾ  أحقالف يصهح يصؾح أن يؽقن فقفا عطػ البقان بد

 أن يؽقن بدل كؾ مـ كؾ، فؼال:

أ ُِّاااااااااا  
ََااااااااا س

ااااااااا  ِحخ ِّ ِ     ِ ِّو   

ِّ

اِّ ااا   َُ  ْ ااا ِّاُلااا  ُمِّا  ْحاااِوِّا  َْااا ِِّن  ااا ِّال 
ِّخِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّا   ْااااااا ِي ِّ ـِ اااااا بِ ْحااااااِوِّبِْ اااااا سِّ   ن  ِّو 

ِّ

ْ ِغاااااا ِّ  َ ِّبِ   ُِّاْ اااااا     ْْ   ِّ َْت  ِّو   اااااا

ِّ

ِّ

سؿ رجهؾ عؾهؿ، وفقهف روايتهان: يعَؿهر بػهتح الؿهقؿ، فؼقلف:  َيا ُ الَُم َيْعُؿَرا، يعؿر يريد بف ا

ويعُؿر بضؿ الؿقؿ، وهؿا واردان يف العؾؿ، أما يف الػعؾ، ففؿا ملخقذان مـ ققلهف: عؿهَر يعؿهُر 

عؿارًة: أي بؼل زماًكا وصار عامًرا، والػعؾ يليت مهـ بهاب فهِرح يػهرُح، وكصهَر يـصهُر، يهليت مهـ 

 كصَر يـُصر: أي عؿَر يعُؿر.  فِرح يػرح: يعـل قؾ: عِؿر يعؿر، ومـ باب

أعقد الؽالم فـؼقل يا إخقان: أما الػعؾ فقليت فقف: عِؿر يعَؿهر، وعَؿهر يعُؿهر: يعـهل الػعهؾ 

الؿضارع فقف يعَؿر ويعُؿر، فقفؿا الػتح والضؿ، أما العؾؿ الؿـؼقل مـف، فنن إكثر فقف بحسه  

 سؿ، تجد أهنا بػتح الؿقؿ يعَؿر. السؿاع يعَؿر بالػتح، فؾفذا إعالم التل ُتسؿك هبذا آ

، يف ققلف:  َتابِع، روايتان: الجر  تابِع، ففهق كعهٌت لبِشهر،  وققلف:  َوَكْحِق بِْشٍر َتابِِع الَبْؽِريِّ

 والـص   تابَع، ففق حاٌل مـ بِشر، وهذا الشطر ُيشقر فقف ابـ مالؽ إلك ققل الشاعر: 

ِّبِْ اااا سِّ ِّا َتاااا ِاِ ِّا   ْااااا ي  ُْ ِّ ناااا ِّاباااا

ِّ

اااااا     ِِّّ ُُِّْو و خ ْ ُ ُ اااااا َْااااااُ ِّ   ِّا َ 
ِْ َِّْاااااا

ِّ

ِّ

ف بهلداة التعريهػ، وذكهر   وقؾـا مـ قبؾ: إن ابـ مالؽ أهار إلك بقتقـ هـا، ويف باب الؿعرَّ



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 024

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

بقًتا كاماًل يف باب الؿػعقل لف، ثؿ يـتؼؾ إلك  َعْطُػ الـََّسِؼ، وهق العطهػ بحهرٍف مهـ حهروف 

الثهاين وإربعهقن  بهاب َعْطهُػ الـََّسهِؼ،،  العطػ، فقعؼد لهف البهاب الثهاين وإربعهقـ، فالبهاب

 ويعؼده يف خؿسٍة وعشريـ بقًتا، وفقفا يذكر ست مسائؾ:

إولك: تعريػ عطػ الـسهؼ. الثاكقهة: حهروف الـسهؼ وأقسهامفا. الثالثهة: العطهػ عؾهك 

الضؿقر. الرابعة: حذف حرف العطػ. الخامسة: حهذف الؿعطهقف عؾقهف. السادسهة: عطهػ 

-عطػ الػعؾ عؾك آسؿ. فقبدأ كالعادة بتعريهػ عطهػ الـسهؼ، فقؼهقل الػعؾ عؾك الػعؾ و

 :  -رحؿف اهلل تعالك

ِّ ْْ اا ْ ااُ ِّا نَس    ِّ ـس ُِّمْت اا
ااْ فس ِّبِح 

اا  س   ِّ

ِّ

ْدِِّّ اا     ِّ ْْ اا ِّم 
ن اا  س  َ ِّو   َ ِّبِااُو َْ ِّ   ْ ُ اا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ثؿ يبدأ بعد ذلؽ بذكر هلٍم مـ تؼسقؿات حروف الـسؼ، فقذكر أن مـ حهروف العطهػ 

جعؾ الؿعطقف كهالؿعطقف عؾقهف يف الؾػهظ: أي اإلعهراب، ويف الؿعـهك، حروًفا مطؾؼة: أي ت

 فقؼقل:

اااا  ِّخ  َْ اااا َُ ِّ اوس اااا ِّبِااااو  قخ ْ ُ ُِّمْ    اااا     ِّخ 

ِّ

ااا ِّ خ  و  ِّو  ِ َااا ِِّ اااْ د  ِّ وِّ   َتااا ِّ  م    ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

: أي تجعهؾ الؿعطهقف كهالؿعطقف 
ٌ
ثؿ يذكر أن مـ حروف العطػ حروًفا عطػفا لػظل

 الؿعـك فهال، ٓ تجعهؾ الؿعطهقف كهالؿعطقف عؾقهف يف عؾقف يف الؾػظ: أي يف اإلعراب، أما يف

 الؿعـك، فقؼقل:

ِّ ٓ ْساااُئِّب ااا ِّو  اااْ ِّ  ْ ظخااا ِّخ ح       ْ ِّو   

ِّ

ااا  ِِّّ ِّط  ْْ ْ اااُ ِّاْماااُ نِّ اِااا ِّا  ْْ ااا     ِّ ْْ ِّ  اِااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وققلههؽ:  مهها جههام زيههٌد بههؾ عؿههرٌو،، إول كػقتههف، والثههاين أثبتههف، فػههل الؿعـههك مختؾػههان، 

 ر..مع كاقؾف، حتك أم متػؼان ولؽـفؿا يف اإلعراب يف الؾػظ

 دة؟شدَّ ك، مُ هؾ كؾؿة  حتَّ سؤال: 

 !ففق خطل ،: حَتكسؿعتفاعؾك كؾ حال لق ودة، شدَّ كعؿ مُ : الشيخ

طق ، ثؿ يذكر بعد ذلؽ، أو يبدأ بالؽالم التػصقؾل عؾك حهروف العطهػ، حرًفها حرًفها، 

 فقبدأ بالؽالم عؾك حرف العطػ القاو، فقذكر حؽؿف ومعـاه، فقؼقل:
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ااا بِقخ  ااا ِّ  وِّت  ِّٓ ِ قخ اوس ِّخااا ْ  ِْ ِّبِاااو 

ِّ

ااا ِّ اخِقخ ااا ِ  خ ُِّمو  ِّ  وُِّم   ِْ ااا ِّا ُحْاااا
ِّخِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

يِّٓ ُِّاْ نِا 
ٍِ ِّاَ     ْ ِّبِش  ِّ   َْ اْ ُ  ِّو 

ِّ

اْبنِاااا ِّ اِّو   ٍ ُِّْ   ْ اااا  َ ِّماااا ْتُ وُ اااا ِّم 

ِّ

ِّ

َِٓحًؼا َأو َسابًِؼا، هذا الؾػظ يف جؿقهع الـُسهخ والشهروح، وجه  ام يف وققلف:  فاْعطِْػ بَِقاٍو 

َِٓحًؼها،، وههذا خهالف الـُسهخ  بعض الؿطبقع مهـ إلػقهة، أو ههلٍم مهـ ههروحفا  َسهابًِؼا َأو 

 وخالف الؿعـك، ثؿ يتؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك حرف العطػ الػام، فُقبقِّـ معـاه، فقؼقل: 

ااااا  ِِّ َْاااااِئِّبِ     
ااااا ُ ِّ ِ َتْ  ِ ا    ِّو 

 ثؿ يتؽؾؿ عؾك حرف العطػ ثؿ ومعـاه: ِّ

ِّ ِ َت ِّْ َْ ااااا َُ ااااا  ِِّو  َْاااااِئِّبِ ْنِ   
ِ ِّ

 ثؿ يعقد إلك حرف العطػ الػام، وُيبقِّـ ما يختص بف عـ بؼقة حروف العطػ، فقؼقل ِّ

ْ   ِِّ َْت  ِّم  ِّ      ْ   ِّ
ِّبِ    س َْ اْ ُ  ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ااا   ُِّْا    َنااا   ِّ َ يِّاْتااات ق 
ٍِ ااا ِّاَ ااا     ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ يتؽؾؿ عؾك حرف العطػ حتك، ُيبقِّـ حؽؿف ومعـاه، فقؼقل:

ٓ ِّب ْ غ  ِّبِِّ ِّو  َتا ِّاْ  ِاْ ِّ    ا ُِّ ا   ِّح 

ِّ

اااااا  ِِّّ يِّ  
ٍِ ِّاَ اااااا اااااا   ِّإَِِّٓال  ا  ُْ ُاااااااو ِّا 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ يتؽؾؿ عؾك حرف العطػ أم، ُيبقِّـ حؽؿف ومعـاه، فقؼقل:

ِّْْ ااِ ِّا َتْسااِوا  َْ ِّم  اا   َْ اا ِّاْ  ِااْ ِّإِ ِّو   ْمِّبِش 

ِّ

ِِّّْْ َ اااا ُِّمْ ن ِّ  ْ ااااِ ِّ  ي  ْْ اااا   ِّ
أس اااا   َْ ِّ  وِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااااااا  ِّ َْ ْ ِّا ش  خ  ٍِ ااااااا ُِّ ااااااا  َ ُاب  ِّْْو  ُِّأِّإِ

ِّ

ِِّّْْ ش  ِّ ِمااا
خِ ٍْ ااا ْ ن ااا ِّبِح   َ ااا ِّا      ِّ  ْ ااا    ِّ

ِّ

ِّ

ااااْ ِّ خ  ْ ن اااا ِّب اااا ِّو   َ بِ ِّو  بِ ْنِق  اااا عس ِّو 

ِّ

ااااْ ِِّّ     ِّ
ِْ ْ ِّبِاااا َ اااا   اااا ُِّ  ََ ااااُ ِِّم   ِّ ْْ ِّإِ

ِّ

ِّ

وققلف:  َوَأْم بَِفا اْعطِهْػ إِْثهَر َهْؿهِز التَّْسهِقَيْف، جهام يف بعهض الـُسهخ  بعهد َهْؿهِز التَّْسهِقَيْف،،  

قلف:  َوُرَبَؿا ُحِذَفْت الَفْؿَزُة إِْن، ُحِذَفْت كذا يف جؿقع ُكسخ التحؼقؼ، وكهذلؽ وهؿا بؿعـًك، وق

يف أ ؾهه  هههروح إلػقههة، وجههام يف بعههض الشههروح:  َوُرَبَؿهها ُأْسههِؼَطْت الَفْؿههَزُة إِْن، والؿعـههك 

ق واحد، ولؽـف خالف ما يف الـُسخ الؿخطقطة، ولػظ  ُأْسِؼَطْت، هق لػظ الؽافقة الشافقة، وه

أطؾؼ يف الهـظؿ والؾػهظ، ولؽـهف خهالف مها يف الـُسهخ الؿخطقطهة، ثهؿ يهتؽؾؿ بعهد ذلهؽ عؾهك 

 العطػ بلو فُقبقِّـ معـاه، فقؼقل: 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِِّْ ِّباااا وِّو   ْبِشاااا ْْ اااا س    ِّ َْ َ ااااْ ِّ  بِاااا   ِّ

ِّ

ا ِّ َِ ا ُِّن ا ِّ  ْاغخ ِّبِش   َ ا إِْغا   اْ ُاْ ِّو  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ا  َ ِّإِ او  اااااااا ِّ       ااااااااِ ِّا ااااااااو   َ ُاَب ِّو 

ِّ

وِّا ننِِّّ َُ ُِّا ااِ ِّ ْْ ا  اا  ٍ اا نْ   ِّم  ااْ تس   ِ ِّ ِْ ِّْ اا

ِّ

ِّ

 ثؿ يتؽؾؿ عؾك حرف العطػ إما، ُيبقِّـ حؽؿف ومعـاه، فقؼقل: 

ِّْْ َ ااااا
ْ اااااِ ِّإَِمااااا ِّا َث نِ ِمْثاااااُ ِّ  وِّا ق  ِّو 

ِّ

ِِّّْْ َِاااا إَِمااا ِّا نَ ئ  َِيِّو  ْحاااِوِّإَِماااا ِّ ااا ِّن 
ِّخِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ يتؽؾؿ عؾك حرف العطػ لؽـ، ُيبقِّـ حؽؿف ومعـاه، فقؼقل: 

َخاااااا  ْ ِّن  ْْ ٓ ِّو   وِ ِّ اِاااااا َخاااااا ِّو  ْش ِّ ِّ وِّن 

ِّ

اااااا  ِِّّ اااااا ِّ   َْ    خ اِّ ِوِّا ِّ وِّ  ْماااااا خ ا خ ِّنِاااااا  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ يتؽؾؿ عؾك حرف العطػ بؾ، ُيبقِّـ معـاه وحؽؿف، فقؼقل:  

َْش   ْ ااااُحوب  ِّم  ِّب ْ اااا   ْْ ب اااا ِّ   اِاااا ِّو 

ِّ

ااا ِّ َْش  ِّب ااا ِّ   ـس ْ ب ااا ااا ِّم 
ِّخِ ْْ ِّ ُ ااا ْْ ااا     ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ؼقل: َبؾ َتْقَفا، هل الصحرام، وُيؽؿؾ الؽالم عؾك بؾ، فق

ِّإ َو ِِّ  ْ ُِّ ْااااا
ِْ اااا ِّ ِ َثاااا  اْنُقاااا ِّبِش  ِّو 

ِّ

ِ اا ِّ إ ْماا ِّا ج  ْث  ااِ ِّو  َُ اا ِّا خ   اا ِِّا 
ِّخِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

بذلؽ اكتفك مـ بقان معاين حروف العطػ، لقذكر لـها بعهد ذلهؽ بعهض أحؽهام العطهػ، 

 فقذكر العطػ عؾك الضؿقر الؿتصؾ، تعطػ عؾقف أم ما تعطػ عؾقف؟ فقؼقل:

ِِّ َْ
َِ اااا اااا ِّغ      ِّ ْْ إِ ُِّمَتِ اااا و  ـس ْخاااا ِّا 

ِّ

ِ ا ِّ نْ   َُ َْ ِِّا 
َِ ِّخ  ْخِ  ِّبِ  َغ    ْ    ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

َِّْ اااا ِ ِّا  ْ ااا س بِااا  ِّخ  َِّمااا ِّو  ِّ  وِّخ  ِ ااا س

ِّ

ِّاْ ت ِقااْ ِِّّ ُْ ااْ    غ  َخ ِّو  ِّخ  ِ اا ِْ اا ِّا اانَْظ
ِّخِ

ِّ

ِّ

 وأيًضا يذكر لـا العطػ عؾك ضؿقر الجر، إذا أردت أن تعطػ عؾك ضؿقر جر، فؼال:

ِّ ْ اا س أِّ   ِّ  اا   الس
اا خِ   ِّ َُ ااو اا ِّو        ِّ

ِّ

اااْ ُِّلِ ااا  ِِّّ ااا ِّ   ِّٓ ِ مخ ْ اااالس   ِِّ َْ
َِ ااا ِّغ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااا  اااْ ِّ       ِّ َْ ااا ِّإِ ِِّ نْاااِ يِّٓ ِ مخ َْت  ِّو   ااا

ِّ

ُِّمْث  ت اا ِّ َِ َْ ِّا َ ااِح ِْ ا اانَْظ اا ِّا نَْثاا ِِّو 
ِّخِ

ِّ

ِّ

وققلف:  فِل الـَّْثِر َوالـَّْظِؿ، كذا يف أكثر الـُسخ، وجام يف بعض الـُسهخ وخاصهًة كسهخة ابهـ 

مـ ُكسخٍة لتؾؿقذ مـ تالمقذ ابـ مالؽ الؿتلخريـ وهق ابـ الـحهاس:  فِهل  هشام، وهل مـؼقلةٌ 

الـَّْظِؿ َوالـَّْثِر، يعـل بتؼديؿ الـظؿ عؾك الـثر، ولعؾـا أههركا يف الؽهالم عؾهك ترجؿهة ابهـ مالهؽ، 

والتعريػ بللػقتف، أن ابـ مالؽ كان كثقر الـظر يف كتبهف، والتغقهر لفها، حتهك يؽهقن لؽثقهٍر مـفها 

 مـ إدراجف، كؿا ذكركا مـ قبؾ يف تؿققز ومقزه، وأن ابـ مالؽ  قَّر ذلؽ يف أصؾ حقاتف. أكثر 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

أن كثقًرا مـ هذه آختالفات بقـ هذه الـُسخ، يعقد إلك أن ابهـ  -واهلل أعؾؿ-الذي يظفر 

مالؽ كػسف كان ُيغقر يف إلػقة، وههل ُتؼهرأ عؾقهف، أو وههق يراجعفها، وكحهق ذلهؽ، إٓ أن ههذه 

اختؾطت فقؿا بعد، فؾؿ ُيؿؽـ تؿققز اإلدراجة الؼديؿة، واإلدراجة الحديثة، إٓ أكف مؿها  الـُسخ

يغؾ  عؾك الظـ أن اإلدراجة الؼديؿة، حؿؾفا ولده،  بهدر الهديـ: ٕن بهدر الهديـ مهـ تالمقهذ 

 أبقف الؽبار الؿتؼدمقـ، أخذ العؾؿ عـف، وأخذ كثقًرا مـ كتبف، بؾ ألػقة ابـ مالؽ فقف متلخرة. 

ـٍ ثابهت  ثؿ حذف بقـفؿا هلٌم مـ الخالف، ُيسب  الؿسللة الػؼفقة، فابـ مالهؽ عؾهك ديه

وققي، فؽسه  ذلهؽ مهـ ابـهف أكهف يهرتخص بهبعض ُرخهص الػؼفهام، فحهدثت بقـفؿها جػهقة، 

فخرج مـ دمشؼ وذه  إلك بعؾبؽ، وبعد وفاة أبقف ُجؾ  فعاد وأخذ مؽهان أبقهف، وههق الهذي 

سهخ إلػقهة الؿـسهقخة مهـ ههرح ولهد بهـ مالهؽ بهدر الهديـ، ذكر ألػقة بشهرحف، فؽثقهٌر مهـ كُ 

 فؽاكت ُتـسخ مـ هرحف، ففق الذي كشر اإلدراجة الؼديؿة. 

أما اإلدراجة الحديثة، فالذي يظفر أن الذي كؼؾفا الؿتلخرون مـ تالمقذ بـ مالؽ: كهلبل 

عهـ محاولهة  فتح البعؾل، وابـ الـحاس، فؾفهذا كجهد يف كثقهر مهـ ههذه التغققهرات، أهنها عبهارةٌ 

إلصالح هلٍم يف إلػقة، إما عبارة مـؼقضة، أو إصالحفا إلك ما هق أفضهؾ، كفهذا الؿقضهع، 

فعؾك الرواية التل يف أكثر الـُسخ،  فِل الـَّْثِر َوالهـَّْظِؿ،، ههق إذا قهال:  فِهل الـَّْثهِر، لهؿ يحهتج بعهد 

 الـظؿ، ولؽـ الرواية إخهرى: ذلؽ أن يؼقل:  فِل الـَّْظِؿ،: ٕن كؾ ما يجقز يف الـثر يجقز يف

 فِل الـَّْظِؿ َوالـَّْثِر، تؽقن أوقع وأدم: ٕن ققلف:  فِهل الـَّْثهِر، ٓ ُيغـهل عهـ ققلهف:  فِهل الهـَّْظِؿ،، 

آسػ ٕن ققلف:  فِل الـَّْظِؿ، ٓ ُيغـل عـ ققلف:  فِل الـَّْثِر،، قد يليت يف الـظؿ ما يجهقز، لؽهـ ٓ 

 ل:  فِل الـَّْثِر َوالـَّْظِؿ، واهلل أعؾؿ.يجقز يف الـثر، ولفذا قا

ثؿ ذكر بعد ذلؽ حذف حرف العطػ أكهف قهد ُيحهذف، فبهدأ بهالؽالم عؾهك حهذف حهريف 

 العطػ: الػام والقاو، فؼال:

ااْ ِّ اا ِّ       ِّم  ـْ اا ُفِّم   ٍ ااْ ُِّ ْحاا اا ُ ِّ   ا    ِّو 

ِّ

ِِّّ ِّٓ ِّ  ااااااااااااااااْ ت  َْ اُوِّإِ ا ااااااااااااااااو  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 القاو، فؼال:ثؿ بعد ذلؽ ذكر هقًئا مـ خصائص حرف العطػ 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

...............................ِّ

ِّ

ِِّّ ْ  َ ااااااااااااااااااا   ِّاْن   ْمااااااااااااااااااا   ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااااْ ِّب ِقاااا    ِّ
ا س ُِّماااا   ْ ااااِ ِّ   ِماااا س ِّبِ  

ِّ

ِقااااا ِّ ِّا ن ْس ْم ااااا ِّ ِاااااو  ْخ خ  َ ِّ ُْ وُ ااااا َُ  ْ ِّم 

ِّ

ِّ

ِؼههل، فقههف التؼههام سههاكـقـ،   فؼقلههف:  َعامِههٍؾ ُمههَزاٍل، ُمههزال: أي محههذوف، وققلههف:  لِههَقْهٍؿ اتُّ

ـقـ هـا؟ بتحريؽ التـقيـ والؽسهر عؾهك إصهؾ، وبالضهؿ  اتُِّؼهل،: وكقػ كتخؾص مـ الساك

ٕن العقـ مضؿقمة، ففـا يجقز لؽ التخؾص بالؽسر وبالضؿ، كؿا قؾـها قبهؾ قؾقهؾ يف:  َوُكهالًّ 

 اْذُكْر،، ثؿ بعد ذلؽ يتؽؾؿ عؾك حذف الؿعطقف عؾقف، فؼال:

ِّ َْ اُِّمن ااا ِّاْتااات  ِ ِّبِااا   ْتُ اااوعس ِّم  ف  ٍْ ااا ِّو   

عطػ الػعؾ عؾك الػعؾ: ٕن كؾ السؾؿ السابؼ كان يف الظاهر عـ عطهػ ثؿ تؽؾؿ عؾك  ِّ

 آسؿ عؾك آسؿ، فؾفذا قال:

ِّ َّ ِّ    ا ِّا ِ ْ اِ ِّا ِ ا ِّا ِ ْ ا      ُ ْ ِّو   

ِّ

ِّ

ِّ

،، ولؽـههؽ إذا وقػههت عؾههك حههرٍف مشههدٍد يف   الحههام هـهها هههل يف إصههؾ مشههددة  َيَصههحُّ

 عطػ الػعؾ عؾك آسؿ، فؼال:الشعر، فنكؽ تؼػ عؾقف بالسؽقن، كعؿ. ثؿ تؽؾؿ عؾك 

ْ ا  ِّ
ِّخِ ِّخِْ ا س ِْ اْ  ِْ ِّ     ِّاْتاِِّْ اْ  ِّو 

ومههاذا يريههد بآسههؿ الههذي يشههبف الػعههؾ؟ هههق القصههػ، إوصههاف: ٕهنهها مههلخقذٌة مههـ  ِّ

 أفعالفا، ثؿ تؽؾؿ عؾك عطػ آسؿ عؾك الػعؾ، وهل عؽس الؿسللة السابؼة، فؼال:

اااْش  ِّ  ِّ  ِجاااْ ُ ِّت 
َِ ااا ِّاْتااات ْ  ْاسخ ِّو   

 

ِّ

ِّ

، لقـتؼهؾ إلهك التهابع الرابهع وههق: -رحؿهف اهلل تعهالك-ففذا هق التابع الثالهث، اكتفهك مـهف 

الَبَدُل الذي سـؼػ عـده إن هام اهلل تعالك، وكسرتيح، لـعقد بعد ربع سهاعة إن ههام اهلل تعهالك 

 يف السادسة إٓ ربًعا، واهلل أعؾؿ.

 

 

 



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 029

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 لثبلثتكملت الذرس ا
 

¢ 

 

الحؿههد هلل رب العههالؿقـ، والصههالة والسههالم عؾههك كبقـهها محؿههد، وعؾههك آلههف وأصههحابف 

 أجؿعقـ، أما بعد...

، وكهدخؾ إلهك البهاب الثالهث وإربعهقـ مهـ أبهقاب ألػقهة ابهـ -عز وجؾ-فـستعقـ باهلل 

خؿهس ، وهق:  باب الَبهَدُل، الهذي عؼهده يف ثؿاكقهة أبقهات، ذكهر فقفها -عؾقف رحؿة اهلل-مالؽ 

مسائؾ: الؿسللة إولك: تعريػ البدل. الؿسللة الثاكقة: أكقاع البدل. والؿسهللة الثالثهة: إبهدال 

آسؿ الظاهر مـ ضؿقر الحاضهر. والؿسهللة الرابعهة: اإلبهدال مهـ اسهؿ آسهتػفام. الؿسهللة 

 :-رحؿف اهلل تعالك-الخامسة: إبدال الػعؾ مـ الػعؾ، فبدأ كالعادة بتعريػ البدل، فؼال 

ِّبِاااا  ِّ ِْ ِّبِاااا  ُحْا َُ ْقُ ااااو  َ ِّا  ـُ ِّا َتاااا بِ

ِّ

ِِّّ ٓخ ََ ِّب ااااا   ااااا س  َُ ِّا  ُِّماااااو 
اِتااااا   س ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ف البدل، ذكر لـا أكقاع البدل، فؼال   :-رحؿف اهلل-وبعد أن عرَّ

 َِ ااا ِّا ْ ااات  وِّم 
ااا ِّ   ااا ِّ  وِّب ْ غخ ُِّم   بِقخ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّبِ  اااا 
ْ ُ ااااوفس  َ اااا ِّ  وِّ   ُِّا   

ِْ َْاااا     ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّاْ اااااُ ِّإِِّ َِ ا اِّ ِ ْغااااا    َ اِّو  ْ ااااا خ   ِّ ْْ

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِحْئِّ   ِّ

ِّ

ُِّتاااااِ ْئِِّّ ِْ ِّبِااااا اااااب  ِّال    ْ ااااا س   ِّ  ْ و َُ ِّو 

ِّ

ِّ

ا َ اااااا   ِّا  ُْ اِّو      اااااا ااااااُ ْاُ ِّ    ِاااااا خ   ِّ

ِّ

أِّ ُِّمااا   اااْ  خ ُ اااْ ِّن  ُِّْو  َقااا   ُِّْ اْ  ِْخااا ِّو 

ِّ

ِّ

عؾك إبدال آسؿ الظاهر مـ ضؿقر الحاضر، وماذا كريد  -رحؿف اهلل-ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ 

 :-رحؿف اهلل-حضقر، فؼال بضؿقر الحاضر؟ الؿتؽؾؿ والؿخاط  هؿا ال

ِّ ِّٓ َْ ِِّا ح  ِغااا ِِّا َظااا ِم  
َِ ااا ِّغ  ْْ ِمااا ِّو 

ِّ

اااااا  ِِّّ اااااا خِّل  اااااا ِّإِ   ط  ُِّْإَِّٓم  ُِّ ْ ِ  اااااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 031

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّ ٓ  َ
ااااا ِّ  ِوِّاْ اااااتِ ااااا ِّب ْ غخ ِّ ِوِّاْ ت غ 

ِّ

ِِّّ ٓ  َ ِّاْتااااااات  ااااااا   ِّاْبتِش  ل  َِّ  نااااااا  

ِّ

ِّ

م ثؿ تؽؾهؿ بعهد ذلهؽ عؾهك اإلبهدال مهـ اسهؿ آسهتػفام: كهلن تؼهقل: مهـ عـهدك؟ زيهٌد أ

، فؼال: ـْ  عؿرٌو، فزيٌد: بدٌل مـ َم

ِ ااااا  ِّا  ااااا   َْ ِّا ش  ِْ ََ ااااا غ  َُ ُ ِّا  ب ااااا   ِّو 

ِّ

ِ اااا ِّ ِّ  ْمِّ     َْ ااااِ  اِّ  ت   َ ِّ ْْ اااا  َ اِّ   اااا خ َْ ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وختؿ الباب بالؽالم عؾك إبدال الػعؾ مـ الػعؾ: كلن تؼقل: متهك تهليت تسهؽـ عـهدي... 

 ُأكرمِؽ. فتسؽـ: بدٌل مـ تليت، فؼال:

ُ ِّا ِ ْ اااُ ِِّمااا ُاْ ااا   ِّْْو  ااا  َ ِّا ِ ْ اااِ ِّ    ِّْ

ِّ

ِِّّْْ اااا ِّبِن اااا ُِّا   ْْ َْن اااا ِّا ْساااات ِ  ِّا ِ اااا ِّإِ  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

قد اكتفك مـ الؽالم عؾك التقابع، لقتؽؾؿ بعد ذلؽ عؾهك  -رحؿف اهلل تعالك-بذلؽ يؽقن 

الـدام، وهق كالٌم لف ذيقل، فقجعؾ هذا الباب يف الـهدام، ثهؿ سهقتبعف بػصهؾ يتعؾهؼ بالـهدام، ثهؿ 

 عالقٌة بالـدام.يتعبف بلبقاب أيًضا لفا 

يف اثـهل عشهر  -رحؿهف اهلل-ه ففذا الباب هق الباب الرابع وإربعقن  باب الـَِّداُم،، وعؼد

 .بقًتا

ر الؿصـُِّػ الحديث عـ  الؿـاَدى، ر ؿ أكف مـ الؿـصقبات؟سؤال:   لؿاذا أخَّ

معؾقٌم أن الؿـهادى مهـ الؿـصهقبات: يعـهل حؽؿهف الـصه ، كعهؿ ههذا صهحقح، الشيخ: 

 أخره هـا عـ الؿـصقبات؟فؾؿاذا 

م اجلواب:  أن هذا مؿا ُأخذ عؾقف، فؾفذا كؽس عؾقف كقكف هافًقا يف أوضهح الؿسهالؽ، فؼهدَّ

الؽالم عؾك الـدام عـد الؿػعقل بهف، إههارًة إلهك أكهف يـبغهل أن يؽهقن هـهاك: ٕن الؿـهادى مهـ 

 الؿػعقل بف، كعؿ. طق .

: إولهك: ذكههر حههروف -ربهع مسههائؾأ-قؾـها: عؼههده يف اثـهل عشههر بقًتها، ذكههر فقهف مسههائؾ 

الـدام، ولؿاذا تؽقن؟، والثاكقة: حذف حرف الـدام. الثالثة: إعهراب الؿـهادى. والرابعهة: كهدام 

 ما فقف ألػ، فبدأ الباب بذكر حروف الـدام، ومـ مـادى هبا، فؼال:

اااا  وِّ    نَاااا ِ ِّا 
َ أِّا نَاااا  ِّ   ن اااا  َُ ِّو  ِ 

ِّ

َ ااااااا ِّ ِّم  َْ ااااااا َُ ااااااا ِّ ا 
اِّ    ٍ ااااااا آ   ِّو   ْيِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 030

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ا  وِّا 
  ِّ َْ ُِّناِ  ْْ  َ

اِّ ِ و  ُ ِّ ِ َ انِ ِّو  َْ ا ش  ِّو 

ِّ

أِّاَ  ااا ِتِّاْلُتنِاااْئِِّّ اوِّ  ااا   َْاااُ ِّو  ال  ِّو 

ِّ

ِّ

 ثؿ تؽؾؿ عؾك حذف حرف الـدام، فؼال:

اااا  م  َ  سِّو  ُمْغاااا ِّو  َس َْااااُ ُِّمنْااااُ و ال  ِّو 

ِّ

ااا ِّ  َ اااَ أِّخ  ْ    اااْ ُِّا   َخ ِّ   ااا ُِّمْسااات     ِّل 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ا اِِّ   َُ ا  ِّا ِجانْتِّو  ِْ ِّخِ ِّاْت ا    َ ِِّّْْو  ِّ  ا

ِّ

ِِّّْْ َِ  ااا ِّخ  ْنُ اااْ ِّ    ُْ ن ْ ااا َْ ِّا  ْْ ااا م  اااَ ِّو    ِّ

ِّ

ِّ

ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك إعراب الؿـادى، فنن الؿـادى لف صقرتان: إولك: أن ُيبـهك عؾهك 

ما ُيرفع بف، والثاكقة: أن يؽقن مـصقًبا، فبقَّـ الحالة إولك: أن ُيبـك الؿـادى عؾك مها ُيرفهع بهف، 

 فؼال:

ِّا اااَ ف    َُ اْباااِّْا  او   َ ْ ااا   َُ َ أِّا  ن ااا  َُ  ِّ

ِّ

اِّ اااْ ُِّ ِشااا     ِّ
ِْ ْخ اا ااا ِّا 

يِّخِ ٍِ اا ِّاَ ااا     ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ا ِّا ن اا   ْ اا   اا ِّب ن ااواِّ   ِّم  َ  م  اْنااِوِّاْنِغاا ِّو 

ِّ

اِّ  َ ُِّلاااا  
َِيِّبِن اااا  س أِّ ُِّمْجاااا   َُْجااا   ِّو  

ِّ

ِّ

 ثؿ بقَّـ الصقرة الثاكقة لؾؿـادى، وهق: الؿـادى الؿـصقب، فؼال:

ااااا خ ِّ غ  َُ ا  ِّو  نُْااااااوا   َ ِّا   َ ْ ااااا   َُ ا  ِّ و 

ِّ

اااا ِّ اااا ِِّ   خ  مخ
َِ ِّاْنِ ااااْئِّ    ُْ ِ ااااْ ش  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

َدا، جهام يف بعهض الـُسهخ لؾبـهام لؾؿعؾهقم،  ولقجهِر  وققلف:  َولُقْجهَر ُمْجهَرى ِذي بِـَهاٍم ُجهدِّ

مجههرى،، فههنذا قؾههت:  ُمجههرى، ففههق مههـ الربههاعل  ُأجههري،، فؾفههذا سههتؼقل:  ُمجههرى، بضههؿ 

الثالثهل  جهرى،، فسهتؼقل:  َمجهرى، الؿقؿ، وإذا قؾت:  ولقجهري، ففهذا يجهري مهـ الػعهؾ 

عؾهك حؽهؿ الؿـهادى الؿقصهقف بؽؾؿهة  -رحؿهف اهلل تعهالك-بػتح الؿقؿ، ثؿ بعد ذلهؽ تؽؾهؿ 

ـَ عؿرٍو، ما حؽؿ الؿـادى؟ تضهؿف  يها زيهُد،؟ أم تبـقهف عؾهك الػهتح  ،: كلن تؼقل: يا زيُد اب ـٍ  اب

  يا زيَد،؟ يؼقل:

ِّْْ ِِّمااا َْ اْخااات ح  ِّو  َْ ُِّغااا
ْاااا س   ِّ ن ْحاااو  ِّو 

ِّ

ِّْْن ِِّّ ِشاااا   ِّ ِّٓ
َْ س ااااِ  ِّت   ْ ْاااااُ ِّْباااا ِّْحااااِوِّ    

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااا   َ     ِّ ُْ اااِ ِّآْبااا ِّا  ْْ ِّ  ااا ْْ ِّإِ ْن ا َغااا ِّو 

ِّ

ااااا ِّ  َ
اااااْ ُِّ تِ   ِّ  ْ ااااا     ِّ  ْ اااااِ ِّآْبااااا ِّا 

ِّ

ِّ

إذن لؽ الضؿ والػتح، وققلف:  َكْحِق َأَزْيُد، ويف رواية أو يف كسخة  أزيَد،، وكالهؿا جهائز 

، ههذا الهذي  ـُ يف ُكسهخ إلػقهة، وههق الهذي يؼتضهل كهالم ههراح كؿا عرفـا، وققلف:  َيهِؾ آْبه

،، ولؿ يرد ذلهؽ يف ههلٍم مهـ الـُسهخ  ـُ إلػقة، وجام يف بعض الشروح الؿطبقعة:  أْو َيِؾ آْب



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 032

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

الؿخطقطة، ثؿ إكف ُيخالػ الؿراد، فنن الحؽؿ الؿذكقر هـا ٓ يؽقن إٓ بلن يؽقن العَؾؿ والل 

 آبـ، وآبـ يؾقف. 

ـَ َعَؾهٌؿ، أن  ولقس الحؽؿ يف إحدى ـُ َعَؾَؿها... َيهِؾ آْبه ؿُّ إِْن َلْؿ َيهِؾ آْبه الؿسللتقـ  َوالضَّ

تؼقل: يا زيد ابهـ عؿهرو، ابهـ بعهد َعَؾهؿ، وزيهد يؾقهف عؾهؿ، ٓبهد أن يجتؿهع إمهران، زيهد ابهـ 

عؿرو، ولقس الحؽؿ يختص بنحدى الؿسللتقـ أن يليت زيد بعد عؾهؿ، أو يهليت عؾهؿ بعهد زيهد، 

يؽقن بلن يؽقن آبـ بعد عؾؿ ويؾقف عؾؿ  زيهد ابهـ عؿهرٌو،، وههذا ٓ يمديهف إٓ  وإكؿا الحؽؿ

 القاو، وٓ يمديف أو الدالة عؾك التخققر أو التـقيع. 

 عؾك الضؿ: كغقره مـ إعالم الؿػردة، ولؽهـ إذا 
ٌ
وإذا قؾـا:  أزيُد، ففق عؾك ققاسف مبـل

ال لؾـحقيقـ، الهذي يفؿـها أن أكهف اتبهاٌع لػتحهة قؾـا:  أزيَد ابـ عؿرٍو، فؿا هذا الػتح؟ فقف أقق

ـَ عؿهرٍو،، واإلضهافة دائًؿها يف الـهدام  ـَ عؿرٍو، هذا مـادى أو صػٌة مضهافة  ابه  ابـ،: يعـل  اب

ُتـص ، هقاًم كاكت يف الـدام أو تابعة لؾؿـادى، فقؼقل: إن الؿـادى تبِهع وصهػف، الؿـهادى هـها 

 ُفتح تبًعا لقصػف، يعـل كعتف.

ت أيًضا مـ التقابع، وكؾ واحٍد مـفؿا تبِع أخر،  فابـ، تبِهع: ٕكهف كعهت،  وزيهد، والـع

تبعف يف هذه الؿسللة، ويف هذه الؿسللة ُيؾغهزون، فقؼقلهقن: أخهربوين عهـ ههقئقـ كالهؿها تهابٌع 

ـَ عؿهرٍو، فهابـ تهابٌع لزيهد: ٕكهف  لمخر يف وقٍت واحد؟ الجقاب عـ ذلؽ هق كحق: يها زيهَد ابه

عؾهك حؽهؿ الؿـهادى  -رحؿهف اهلل تعهالك-تابٌع ٓبـ يف الػتح، ثؿ بعد ذلؽ يهتؽؾؿ  كعت، وزيدَ 

الؿبـههل يف ضههرورة الشههعر، الؿـههادى الؿبـههل: يهها محؿههُد، لههق أردت أن تـقكههف يف الشههعر، تـقكههف 

 بضؿتقـ أم بػتحتقـ؟ يؼقل: 

ا  ن  اُِّنو  ااخ ِّ  ِوِّاْنِ ْئِّم  ِّاْغ ِ   ْْ َُ اْغ ِّو 

ِّ

ِِّّ ِّاْتااااتِْحق  د  ُْ اااا ِّ  اااا  َ َ ن اااا َِّم ُِّب  ْ اااا ِّغ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

فؾؽ أن تؼقل:  يا محؿٌد، أو  يا محؿًدا، يف الشعر، ثؿ بعد ذلؽ يتؽؾؿ عؾهك كهدام مها فقهف 

  أل، كعؿ، فقؼقل:

ااا ِّو     ِّا  ـُ ااا َْ ِّل  ََ ُِّ ااا ااس بِ ْغااا ِ   ِّو 

ِّ

اااااا ِّ  َ ِّا ُج ْحاِاااااا   م  ِّو 
ِ
ِّاْ ـ  اااااا ِّإٓ ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّبِاااااا  َتْ ِوْاال َْ إ ْ ث ااااااُ ِّا َ ُشاااااا ِّو 

ِّ

ِّباااا ِِّّ ٍَ اااا اااا ِاِالو    ِّخِاااا ِّ   َْ ِّا َ ُشاااا

ِّ

ِّ

وققلف:  ُخصَّ َجْؿُع،، ويف بعض الـُسخ  ُخصَّ َجْؿَع،، فعؾك رواية الرافع  ُخصَّ َجْؿُع، 

: ففهق ففهؾ أمهر،  ٌ لؾؿجفهقل، وجؿهع: كائه  فاعؾهف، وعؾهك روايهة الهـظؿ: ُخهصَّ
: مبـل فُخصَّ

هلل، هق أكثر مـ ُيـهادى، وجؿع: مػعقلف، ولعؾف يحسـ هـا أن كذكر فائدة يف كدام لػظ الجاللة ا

 ولؽثرة كدائف، كان لـدائف خؿسة أوجف، هامت يف السؿاع:

: الؾفؿ بحذف حهرف الـهدام، وتعهقيض بؿهقؿ مشهددٍة يف -وهل أكثرها-الصقرة إولك 

آخره، الصقرة الثاكقة: يا اهلل، بنثبات ألػ يام الـدام، وقطع هؿزة القصؾ، وهذا كثقهر  يها اهلل،. 

يا هلل بحذف ألػ يام الـدام، وحذف هؿهزة القصهؾ، وههذا أقهؾ مهـ السهابؼقـ  الصقرة الثالثة:

وأكثر مؿا بعده. الصقرة الرابعة: يا اهلل بنثبات ألهػ يهام الـهدام، وحهذف هؿهزة القصهؾ وههذا 

قؾقؾ  يا اهلل،، ولؽـف وارد. القجف الخامس: يا الؾفؿ بالجؿع بهقـ يهام الـهدام ومهقؿ التعهقيض، 

 .ة يف كؾ ذلؽ يف إجابة الدعامر. والعربوهذا يف ضرورة الشع

 .أِو اْكِصْ ،بخصقص كسِر واو  سؤال: 

طقهه  بؿهها أكههؽ أعههدتـا إلقههف، أكهها أسههلل، لؿههاذا ققههؾ:  أِو اْكِصههْ ، ولههؿ يؼههؾ:  أَو الشيخ: 

اكص ،؟ كعؿ، ُكؼؾت حركة الفؿزة وهل الؽسر، فقف اعرتاض، التؼك سهاكـان وٓ كؼؾـها حركهة 

لفؿهزة، مها أصهؾ الجؿؾهة؟  واضهؿؿ أو اْكِصه ، اكِصهْ : ههذا أمهر مهـ الفؿزة؟ كؼؾـها حركهة ا

خالف َكَص ، وإمر  اكِص ، هبؿزة وصهؾ، التؼهك سهاكــا، فتخؾصهـا مـفؿها بالؽسهر، كعهؿ. 

 تػضؾ.

 بخصقص وزِن كؾؿة  اتُِّؼل،.سؤال: 

ة، كعهؿ كعؿ  لَِقْهٍؿ اتُِّؼهل، ههذه عؾهك وزن مهاذا  اتُِّؼهل،؟ افُتِعهؾ، فهالعقـ مضهؿقمالشيخ: 

 اتُِّؼل، ثالثف، كعؿ الثالث، آسػ يف الـظر إلك الحرف الثالث، لقس إلك العقـ، الحرف الثالهث 

 يؽقن مضؿقًما، فقجقز لؽ مراعاة الضؿ، أو الؽسر إصؾ، كعؿ. يف سمال يا إخقان؟ طق .

بسؿ اهلل، ثؿ بعد ذلهؽ يهدخؾ بـها ابهـ مالهؽ إلهك فصهؾ، فقؼهقل:  َفْصهٌؾ، وههذا ههق أول 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

يذكره ابـ مالهؽ يف ألػقتهف، والػصهؾ يف العهادة يؽهقن بؿسهللٍة فقفها ههلٌم مهـ الطهقل أو فصٍؾ 

التػصقؾ، ولؽـف متعؾؼٌة بؿا قبؾفا، أمها إذا كاكهت مسهتؼؾة ههذا بهاب، أمها إذا كاكهت متعؾؼهة بؿها 

قبؾفا، ولؽـ فقفا تػصقؾ أو طقل، أو سب  مـ إسهباب، فهنهنؿ يجعؾقهنها يف فصهٍؾ مسهتؼؾ: 

 بؽالم، كعؿ. لؽل يخصقهنا

 مدى صحة ورود كؾؿة  فصؾ، يف بعض الـُّسخ.سؤال: 

هذا يف كالم بعد كان وأخقا ا، يف ما، وٓ، وٓت، وإن الؿشبفات بؾقهت، ققلهف: الشيخ: 

فصٌؾ هـاك إكؿا جام يف كسخٌة واحدة، وهل ُكسخٌة متلخرة، لؽـ يف جؿقع الـُسهخ الؾهل عـهدي 

الجاري عؾك أبقاب إلػقة: ٕن الؽالم عؾهك مها، وٓ،  والشروح، لؿ ترد كؾؿة فصٌؾ، كؿا أكف

 وٓت، وإن لقس تابًعا لؽان وأخقا ا، يؽقن فصاًل، وإكؿا هق باب مستؼؾ. 

ولق كان ذلهؽ فصهاًل: ٕهنها تعؿهؾ عؿهؾ لقهت، ولقهت مهـ أخهقات كهان، لؽاكهت أفعهال 

فعهال الؿؼاربهة باًبها، الؿؼاربة فصاًل: ٕهنا تعؿؾ أيًضا عؿؾ كان، كعؿ كان، ولؽهـفؿ يجعؾهقن أ

ويجعؾقن ما وأخقا ا باًبا، ففذا هق الؿقافؼ لػعهؾ ابهـ مالهؽ يف ألػقتهف، وإبهقاب إخهرى، 

ويف كتبف، يؽقن هق الؿقافؼ أيًضا ٕكثر ما يف الـُسخ، وهذا مؿا فهات أن ُكبقِّـهف مهـ قبهؾ، وكهان 

 يـبغل أن كذكره مـ قبؾ، كعؿ. طق .

لؽ لؿسللٍة معقـهة فقفها تػصهقؾ، لؽـفها تتعؾهؼ بؿها قبؾفها، قؾـا هذا الػصؾ سقخصف ابـ ما

وهل حؽؿ تابع الؿـادى، سقتؽؾؿ يف هذا الػصؾ عؾك حؽؿ تابع الؿـادى، لق أتقت بالؿـادى: 

 يا محؿُد، ثؿ أتقت لف بتابع كـعت  يها محؿهد الػاضهؾ،، أو معطهقف  يها محؿهد وزيهد، ههذا 

ؽؿ تهابع الؿـهادى، وقهد عؼهد ههذا الػصهؾ التابع ما حؽؿف؟ سقجعؾ الػصؾ يف الؽالم عؾك ح

يف سبعة أبقات، فؼال يف الؿـادى الؿبـل: إكف يج  كص  تابعهف إن كهان ههذا التهابع مضهاًفا، إن 

كان التابع مضاًفا فقج  كصبف: كلن تؼقل:  يا محؿد، طال  العؾؿ،، أو  يا محؿهد، كػسهؽ،، 

 وكحق ذلؽ، قال:

ِّ  ِّ  ْ و َُ ِّ اا ف  غ  َُ ِّا   ْ َِيِّا َغاا ِّ ـ  اا بِ   ِّْ

ِّ

َ اااا ِّ اِّا ِح  َ ْاااااُ ِّ   
ة  ِّن ْ اااا خ ِّ   ُْ ِّ   ِ ْماااا

ِّ

ِّ

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ثؿ يؼقل: إكف يجقز يف تابعف الرفع والـص  إذا كان مػرًدا، إذا كان التابع مػرًدا فقجقز فقف 

الرفع والـص : كلن تؼقل:  يا زيٌد كريُؿ،، أو  يا زيٌد كهريَؿ،، أو تؼهقل:  يها تؿهقُؿ أجؿعهقن،، 

 أو  يا تؿقُؿ أجؿعقـ،، فؼال:

ا  ِّ اْل   ِّ  ِوِّاْنِ اْئِّو  ـْ ا اُ ِّاْاخ  م  ِِّتاو  ِّو 

، فنكهف ُيعامهؾ معامؾهة الؿـهادى  ِّ ًٓ ثؿ يؼقل: إذا كان التابع كسًؼا: يعـهل عطهػ كسهؼ، أو بهد

الؿستؼؾ، كلن أداة الـدام دخؾت عؾقف، فتبـقف كؿا تبـل الؿـادى، وتـصبف كؿا تـص  الؿـهادى، 

،، فؼال:فتؼقل:  يا زيُد وعؿرُو،، لؽـ لق عطػت ع ـِ  بد الرحؿـ، تؼقل:  يا زيُد وعبَد الرحؿ

ِّ ٓخ ب اا   ااقخ ِّو  ِّن س  ْساات ِق   َُ اا  ...ِّ   اْل   ِّو 

أما إذا كان التابع كسًؼا فقف أل، فقجقز رفعف وكصهبف: كهلن تؼهقل:  يها زيهد والحهارُث،، أو  ِّ

  يا زيُد والحارَث،، فؼال:

اا ُِّنِسااق   ِّ   ِّم   َ ْ ااُحو ِّم  ْْ ُااا ِّا  ْْ إِ ِّو 

ِّ

ِِّّ ِْ َْااااا  ِ ااااا خ  ُِّانْت ق  ـ  ْخااااا ا  ِّو 
ِْ ااااا  ْلش  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

، وما تقثؼ بف، إذا قؾت: يا أيفا الرجؾ، كقػ ُتـهادي أي، 
ٍّ
ثؿ يتؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك كدام أيل

 وما يقثؼ، أو ما يؼع صػًة لفا بعد ذلؽ، فؼال:

ِّْْ ِّ   ِّب ْ اااُ ِِّ ااا    َ ْ اااُحو ااا ِّم  انش 
ِّو   

ِّ

ِِّّْْ ااا ْ  ِخ   َ َِيِّا  أِّ ِّ  ااا   ـِ ُمِّبِااا  َ ْخ ِّا  ااا  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

َِّْو ِّ ا  يِّو 
ٍِ ااااااا ِّاَ ااااااا انش 

اِّ    ٍ ِّمااااااا ِّ  ين

ِّ

َنِِّّ اُِّااااا    ٍ أِّماااا ِّبِِسااااو  ْ ااااُ ِّ  ي  و  ِّو 

ِّ

ِّ

ـْ َمْصهُحقَب َأل، هـها  وققلف:  َمْصُحقَب، يف  َوَأيَُّفا َمْصُحقَب َأل،، ويف وققلف:  َوإِْن َيُؽه

وهـا، فقف الرفع  مصحقُب،، وفقفا الـص   مصحقَب،، وققلف يف البقهت إخقهر:  َوَأيُّ ههَذا 

يَُّفا الَِّذي َوَرْد، معـاه الذي ورد هق أن تؼقل: أي هذا، أو تؼقل: أيفا الذي: يعـهل أن تصهؾ أي أَ 

 هبذا، أو تصؾ أيفا بالذي فؼط، ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك كدام أسؿام اإلهارة، فؼال:

ِّْْ اااا   اااا ِّا   
ِّخِ ااااة ي    ِّ

أس اااا ا  وِّإِ   َُ ِّو 

ِّ

ِِّّْْ اااا ْ  ِخ   َ َْااااُ ِّا  اااا ُِّاِ  ْ ُ ش    ِّ  ْ اااا    ِّ ْْ ِّإِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

إذن، فاإلهارة كليٍّ فقؿا سبؼ بقاكهف، ثهؿ تؽؾهؿ بعهد ذلهؽ عؾهك حؽهؿ الؿـهادى الؿبـهل إذا 

 تؽرر وُأضقػ إلك ما بعده، فؼال:
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

نْت ِ ْئِّ ِّآوِ ِّا     ْ ِّت     ْ  ِّن ْحِوِّت 
ِّخِ

ِّ

ُِّ ِ ااااْئِِّّ ٓخ َو   ِّ  َ اْخاااات  ِّو  َْ ُغاااا ِّو  ْس اااا   َِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ا كسهتعرض كثقهٌر مهـ الشهراح، فَسعد كرره، ثؿ إن الثاين الؿؽرر أضافف، وسعٌد هـا عؾك م

،  وقهال بعهض الشهراح: لعهؾ -رضل اهلل عـف وأرضهاه-هق: سعد بـ معاذ إوسل إكصاري 

ُيشقر بذلؽ إلك ما رواه البخهاري و قهره يف تهاريٍخ إوسهط، أن  -رحؿف اهلل تعالك-ابـ مالٍؽ 

 أهؾ مؽة سؿعقا قبؾ إسالم سعد بـ معاذ، وسعد بـ عبادة هاتًػا يؼقل: 

ُِّاغاح ِّمحَا  ِّخن ِْ ُِِّّْاس ِّْا سا  ا

ِّ

ِّبَااا ِِّّٓاخ اا ِّ اا فِّمخاا  ِ ِِّّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اا  ا 
ااْ ُ ِّ    ااْ   ِِّّت  ِِّّْْإ ْو ِِِّّت  ُِِّّ اا ِّ  ْناا  

ِّان  ِ  خِّ

ِِّّ  ْ َْ ِل اااااْ ا  ِّا خ  اااااْ    اااااْ ُ ِّت  ااااا ِّت  ا  و 

ِّا     ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِاِفِّ

ِّ

ِّ لَ ااا ِّإ ااا َِّا ااا ِّا شااا أِّو َنَااا 

ِّ

ِّ  اا ِّاِّْيفِّا  اا َو ِّمنَاا ِّ اا اِفِِّّ

ِّ ، ورد يف مثؾ هذه إهعار، فؾعؾف أراد ذلهؽ، فهنن إَْوسِ  دَ َسعْ  َسْعدُ  َياالشاهد أن ققلف:  

صحَّ ذلهؽ، فهنن ابهـ مالهؽ يؽهقن قهد أههار إلهك ثالثهة أبقهاٍت مهـ الشهعر، وقهد ذكركها البقتهقـ 

السابؼقـ وهذا الثالث، أما البقتان السابؼان، ففذا ففؿهف واضهح ومؼطهقٌع، وأمها ههذا فعؾهك مها 

اح واهلل أعؾؿ.   ذكره بعض الشرَّ

ؿ بعد ذلؽ يـتؼؾ بـا ابـ مالهؽ إلهك بهاٍب، وههق البهاب الخهامس وإربعهقن، ويرتجؿهف ث

بؼقلف:  الُؿـَاَدى الُؿَضاُف إَلك َياِم الُؿَتَؽؾِِّؿ،، وكؿا ترون جعؾف باًبا، ولؿ يجعؾهف فصهاًل مهع أكهف 

ده مسللة تتعؾؼ بالـدام، ولؽـ هذا الذي يف الـُسخ، ففق البهاب الخهامس وإربعهقن، وقهد عؼه

يف ثالثة أبقاٍت فؼط تؽؾؿ فقفا عؾك مسللٍة واحدة، وهل: حؽؿ ألػ الؿـادى إلك يام الؿهتؽؾؿ، 

فذكر يف البداية ما يجقز يف كدام آسؿ الؿضاف إلك يام الؿتؽؾؿ، إذا كاديت اسهًؿا مضهاًفا إلهك 

 يام الؿتؽؾؿ، فقجقز فقف أوجف ذكرها بؼقلف: 

َ ا 
اْ ِّ ِ ُِّاغ  ْْ ِّإِ ََ ا َخأِّ   اْل   ُِّمن ا  ِّو 

ِّ

ْ اااِ ا  ِّ اِّ   ْ ااا     ِّ ْ ااا   ْ اااِ يِّ   ْ اااِ ِّ       ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

خؿسة أوجف، ما هام اهلل، ثؿ ذكر ما يجقز يف كدام لػظتقـ مسهؿقعتقـ، وههل: يها ابهـ أم، 

 ويا ابـ عؿ، فؼال:

ِّّ  َ َ ا ِّاْتات  ُفِّا  ٍْ ا ِّو    ْسا   ِّ وِّ    َ ْت خ  ِّو 

ِّ

ااِّ ِّ َمِّا   ْ اا ِّاْباا اا ِّا 
اا ِّّخِ ِّٓ ِّم    َْ اا   ِّ  ْ ِّ ِّاْباا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

وققلف:  َوَفهْتٌح أو َكْسهٌر، جهام يف بعهض الـُسهخ:  َوالَػهْتٌح والَؽْسهٌر َوَحهْذُف الَقها اْسهَتَؿّر،، 

وهل أسؾس، ولؽـفا لؿ ترد إٓ يف ُكسٍخ قؾقؾهة، وققلهف:  َوَحهْذُف الَقها اْسهَتَؿّر، كهذا يف الـُسهخ، 

، ويف هارح الشاطبل:  وحذف القا اهتفر، ـَ أمَّ ، وهذا هق لػظ الؽافقة الشافقة، وققلهف:  َيها اْبه

ْ ن ُؤمَِّ﴿يشقر إلك ققلف تعالك:  ـَ َعهؿَّ القاردة يف سقرة طف، وققلف:   [11]طاْ ﴾ا  ـَ أمَّ َيها اْبه ، يف َيا اْبه

ـَ َعؿَّ الـُسخ مضبقطتان بالػتح   ـَ أمَّ َيا اْب ـَ َعؿِّ ،، وبالؽسر  َيا اْب ـَ أمِّ َيا اْب ،، وههام قرامتهان َيا اْب

ْ ن ُؤمَِّ﴿سبعقتان يف ققلف تعالك:   .[11]طْ ﴾ا 

ثؿ بعد ذلؽ يذكر ابـ مالؽ ما يجقز يف كدام لػظتقـ مسؿقعتقـ، وهؿا: يا أبهل ويها أمهل، 

 فؼال:

اِّ اا ِّا ن اا  
خِ ِِّ« َمااِ ِّ»ِّ« ب ااِ ِّ»و  اا     ِّ

ِّ

ِِّ َ  ِّا َت ِِّ او  ِّا   ْ ِم ِّو  َْ اْ ِسْ ِّ  ِوِّاْخت  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ؼهؾ إلهك بهاٍب جديهد، وههق البهاب السهادس وإربعهقن، وُيعؾؾهف بؼقلهف: ثؿ بعهد ذلهؽ يـت

ََٓزَمِت الـَِّداَم،، ويعؼهده يف ثالثهة أبقهات، وواضهٌح أن ذلهؽ أقهرب إلهك كقكهف فاصهاًل:   َأْسَؿاٌم 

ََٓزَمِت الـَِّداَم،. ق ؾـها ٕهنا مسللٌة تتعؾؼ بالـدام، ولؽـف لؿ ُيسؿف فصاًل، وإكؿا جعؾف باًبا  َأْسَؿاٌم 

يف هههذه إبقههات: ذكههر مسههللًة واحههدة، وهههل: إسههؿام التههل ٓزمههت الـههدام فؾههؿ ُتسههتعؿؾ إٓ 

 مـاداًة، فبدأ بذكر ما يؾزم الـدام سؿاًعا، فؼال:

ا ِّبِ  ن ااا   َن ااا ااااااا ُِّاخ  ُخاااُ ِّب ْ ااااُلِّم  ِّو 

ِّ

اِّ  َ اَطااااا   اِّو   ٍ ااااا   ِّ ُْ ااااا  ِّن وم  ْْ ااااا  ُِّ ؤم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ـهدام، ثهؿ ذكهر بعهد ذلهؽ مها يؾهزم الـهدام ققاًسها، ففذه ألػاظ لهؿ ُتسهتعؿؾ سهؿاًعا إٓ يف ال

 تستطقع أن تؼقس عؾقف ما لؿ ُيسؿع، فؼال:

ااا ِّ ِّا  ُْ  ْ ِّآْنث ااا ِّو  ااائ  ااا ِّت 
ِّخِ  َ ااا  واط 

ِّ ِْ ِّ    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

ِّ

ِااااا ِّ ِّا ثن َ   ْ اِِّمااااا  ٍ ااااا إ ْماااااُ ِّما  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ـَ إذن فؾؽ أن تس  إكثك بقزن يا فعؾ ققاًسا، وققلف يف الشطر الثهاين:  َوإَْمهُر هَؽهَذا  مِه

الثُّالَثِل، يؼقل: إن اسؿ فعؾ إمر مـ الثالثل، لؽ أن تليت بهف هؽهذا: أي عؾهك فعهالل، فتلخهذ 

مههـ كههزل، تؼههقل: كزالههل، ومههـ جؾههس: جالسههل، وهؽههذا، تؼههقل هههذا ققاسههل، معؾقمههة طقبههة 

وجقدة، لؽـ ٓ عالقة لفا هبذا الباب: ٕهنا لقست يف الـهدام، ٓ عالقهة لفهذا الشهطر يف الـهدام، 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

هههق حؽههؿ يتعؾههؼ بلسههؿام إفعههال، ولعؾههف إكؿهها ذكههره ٓهههرتاك الحؽؿههقـ يف وزن  َفَعههؾ،  بههؾ

فذكره، وإٓ ٓ عالقة لف بالـدام أبًدا، ثهؿ بعهد ذلهؽ ذكهر مها يشهقع يف الـهدام وٓ يـؼهاس، يشهقع 

 لقس يؾزم، يشقع يف الـدام لؽـ ما يـؼاس، فؼال:

اااُ ِّ ُ وِاُِّخ   ٍن ِّا ااا ااائ  ااا ِّت 
ِّخِ ااا ع  ِّو   

ِّ

ِِّّ  ِّ ٓ ِِّقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْتِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ْعِر ُفهُؾ،: يعـهل كخهرج، كهالؿتقن  ثؿ ذكر ما خرج مـ ذلؽ لؾضرورة فؼال:  َوُجرَّ فِل الشِّ

خرجت مـ الـدام، فؾهؿ ُتسهتعؿؾ الؿـهادى بهؾ ُجهرَّ ههذا يف ضهرورة الشهعر، بهذلؽ اكتفهك مهـ 

الؽالم عؾك الـدام وأحؽامهف الخاصهة بهف، فاكتؼهؾ إلهك البهاب السهابع وإربعهقـ، وههق  بهاب 

ْستَِغاَثُة،، وعؼده يف ثالثة أبقات، وذكره هذا الباب بعد باب الـدام لهف مـاسهبٌة واضهحة، فهنن 
ِ
آ

آستغاثة إكؿا تؽهقن يف إسهؿام الؿـهاداة، فهذكر يف ههذه إبقهات الثالثهة حهالتل الؿسهتغاث، 

 الصهقرة الؿستغاث لف حالتان: إولك: أن ُيجر بهالالم، والثاكقهة: أن يهليت بعهده ألهػ، فؼهال يف

 إولك، وهل أن تجر الؿستغاث بالالم، وهذا هق إكثر: كلن تؼقل: يا هلل لؾؿسؾؿقـ، فؼال:

ااا  َخأُِّ ِ غ  ُِّمن ااا   ْ ِّاْتااا  ََّْ اِّاْتاااُتِ   َ ِّإِ

ِّ

اااا ِّ ْ   غ  َُ َ اااا ِّ    اااا ِّ   ْ ُتو خ ِّبِاااا َ   ِمِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ا  ِّا  اَ ْا     ِّ ْْ ْ ْ اوِفِّإ  َ ِّا  ـ  ِّم  َْ اْخت  ِّو 

ِّ

ِّبِ  ا ِِّّ أَِّ ِااا   ااا ِِّتاااو 
خِ َ ااا و 

ِّْسااا ِِّاْئتِ

ِّ

ِّ

ثؿ يذكر الصقرة الثاكقة يف الؿستغاث، وههق أن تهليت بعهد بهللػ، فتؼهقل: يها زيهدا لعؿهرٍو، 

 فؼال:

َُٓم َما اْسُتِغْقَث َعاَقَبْت َألِهْػ   َو

َُٓم َما اْسُتِغْقَث َعاَقَبْت َألِْػ، يحتؿؾ إعرابان: إول: أن ألهػ فاعهؾ،   ألػ ما إعراهبا؟  َو

َُٓم َمهها اْسههُتِغْقَث َعاَقَبْتفها َألِههٌػ،: عاقبتفهها يعـهل جههامت بههدلفا، والؿػعهقل بههف محهذ وف: أي  َو

َُٓم َما اْسُتِغْقَث هل التل  َعاَقَبْت َألًِػا،، ثؿ وقهػ  ًٓ بف: أي  َو وآحتؿال الثاين: أن يؽقن مػعق

، إمها ان لضرورة الشعر، أو عؾك لغة ربقعة، والؿعـك أن الؿستغاث يتعاق  عؾقف الالم وإلػ

تليت بالالم أو تليت بإلػ يتعاقبان وٓ يجتؿعان، ثؿ ختؿ ذلؽ ببقان أن آسهؿ الؿتعجه  مـهف 

قههد ُيعامههؾ كالؿسههتغاث، فتؼههقل مههثاًل يف العجهه  مههثاًل، تؼههقل: يهها لؾعجهه ! فتجههره بههالالم 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 الؿػتقحة، أو تليت بعده بللػ، فتؼقل: يا عجبا!، فؼال:

ااااِِّّ وِّ    جن َُ ِّ  ْ ِّاْتاااا ُْ ِمْثُ اااا ُِّ  ِااااْ ِّو  ِّئس

ِّ

ِّ

ِّ

ثؿ يـتؼؾ بعد ذلؽ إلهك البهاب الثهامـ وإربعهقـ، وههق:  بهاب الـُّْدَبهُة،، فقعؼهده يف سهبعة 

أبقات، ومـاسبة ذكره هـا واضحة: ٕن الـُدبة أيًضا ٓ تؽقن إٓ يف الـدبة أيًضها ٓ تؽهقن إٓ يف 

حؽههؿ الؿـههدوب، إسههؿام الؿـههاداة، ويههذكر يف هههذه إبقههات السههبعة أربههع مسههائؾ: إولههك: 

والثاكقههة: الههذي ُيـههدب والههذي ٓ ُيـههدب. الثالثههة: وصههؾ إلههػ بههخخر الؿـههدوب، والؿسههللة 

 الرابعة: زيادة هام السؽت يف آخر الؿـدوب. 

فف، وتعريهػ الـُدبهة: ههق كهدام  فذكر أو فبدأ الباب بالؽالم عؾك حؽؿ الؿـدوب، ولؿ ُيعرِّ

ع عؾقهف، كؼقلهؽ: وزيهاداه، وإسهالماه هع مـهف، ههلم  الؿتػجَّ تػجًعها عؾهك زيهد، أو كهدام الؿتقجَّ

 يملؿؽ كؼقلؽ: ورأساه، هذا الذي ُيسؿك الـدبة، فبدأ ببقان حؽؿ الؿـدوب فؼال: 

 َمهها لِؾُؿـَههاَدى اْجَعههؾ لَِؿـْههُدوٍب 

كههنعراب الؿـههادى يف إحؽههام الؿههذكقرة يف بههاب  -إعههراب الؿـههدوب-كؼههقل: إعرابههف   

 لذي ٓ ُيـدب، فؼال:الـدام، ثؿ يذكر الذي ُيـدب وا

...............................ِّ

ِّ

اا ِّ  َ اا ُِّ ْبِش ٓ ِّم  ِّو  َْ ُِّانْاا   ْْ ِّ  اا اا   اا ُِّنا  م  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

يِّاْ اات ش  ِّْ
ٍِ وُ ااوُ ِّبِ َ اا  َ ِّا  َُ ُانْاا   ِّو 

ِّ

اااا ِِّّْ     ِّ ْْ اااا اِّم  ِ اااا ِّو  ِّا  مس ْماااا     ِّ ِّ   ِْ اااا  

ِّ

ِّ

م بشر زمزٍم بؾػظف، وحؽك كبئهر  زمهزٍم يؾهل ومهـ حػهر،  يريد وا مـ حػر بئر زمزٍم، ثؿ قدَّ

وققلف:  َوُيـَْدُب الَؿقُصقُل، الؿقصقل: أل يف ققلف:  الَؿقُصقُل، هق اسؿ الؿقصقل، أل اسؿ 

مقصقل بؿعـك الهذي: يعـهل ُيـهدب الهذي يقصهؾ بالهذي اههتفر، فهلل: اسهٌؿ مقصهقل، وأيهـ 

وقهع  صؾتف؟ وصػٌة صريحٌة صػة أل، أيـ صؾة أل؟ كؾؿة مقصقل، فُقـدف فُقؼال: ما مقصهقٌل 

 صؾًة، مقصقل وقع صؾًة، وقال الـاظؿ:

ِّااااااا ِّ اااااا اوِّإ  َاااااا ِّا  جَ اااااا 

ِّ

ِّباااااااةيِّبَتشااااااا ِّ  ااااااا ِّال ا ااااااا ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّاغااح ِّ اا  خِّخاا  ِّ ُجاائ ِّمو ااو  

ِّ

ِّاااااا ِّخ اااااا ِّإََِّ ِّ مااااا ِّ  اااااائس

ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 فُلجق : 

ُِّ اا  ِّيفِّا ااواأِّاناساا  ِّااا ِّخ غاا خ

ِّ

ِّونظَاااِّْا ااا اِّا ثَاااَِّْ ااا ِّ شااا ِّ

ِّ

ِّ

ِّباا اِّوماا ِّا  اا  ٓخ ِّ   اا  ِّمو ااو

ِّ

َِّو ااو ِّب  ااٍيِّا ااتش يفُِّاناا َِّا ِّ

ِّ طق ، هذا مؿا يعـل يتلدب بهف حػهاظ إلػقهة، ثهؿ بعهد ذلهؽ يخهتؿ الؽهالم، ٕ ٓ يخهتؿ  

يتؽؾؿ عؾك وصؾ إلػ بخخر الؿـدوب: كلن تؼقل: يا زيدا، أو يف ُكدبة عبد الهرحؿـ: يها عبهد 

 الرحؿـا، وهؽذا، فؼال:  

ِّبِاا ٕ  ِْ ِّ ُْ ِِّ اا  َِ نْااُ و  َ اا ِّا  ُمنْت ش  ِّو 

ِّ

ْتُ ونِِّّ ْفِّم  ٍِ اااا ُِّ اااا ش  ِِّمْث    ْ اااا    ِّ ْْ اااا ِّإِ ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اااا   َ   ِّ
ِْ يِّبِاااا ٍِ ِّاَ اااا ُْ نْااااِوْا   ِّ ا    ٍ اااا   ِّ

ِّ

ااا ِّ ِّإ م  ااا ِّنِ ااا   َْ ِم  ِّ  وِّال 
ِِّ ااا   س ْْ ِِّمااا

ِّ

ِّ

اااا  ُِّمج  نِسخ
ِْ اااا ِّ  و ِاااا َخ ْت   ِّ ا َ ااااْا   ِّو 

ِّ

ااااا ِّ ِّٓ بِس  ْس ْم ِّبِاااااو  َُ اااااْت ُااااااِّْا    ِّا  ْْ ِّإِ

ِّ

ِّ

ل يف ُكدبهة زيهد: وزيهداه، أو ثؿ يتؽؾؿ عؾك زيادة هام السؽت يف آخر الؿـهدوب: كهلن تؼهق

 يف ُكدبة عبد الرحؿـ: وعبد الرحؿـاه، فؼال:

َِّْ ُِّ اااا ِ ْْ ِّإ
ااااْا س اااا  ِّت  ِّم  َْ اااا ِِّ  اِ  خ و  ِّو 

ِّ

َِِّّْ ااااِ  اااا ِّٓ ِّ   ا ش  ااااَ ِّو   َ ااااْةِّخ        ِّ ْْ إِ ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ا ْ اااااااا   ا   ْ ااااااااِ ا  ِّو  ا   ِّو  اااااااا  
ِّو    ئِ

ِّ

أِّ ِّ  ْباا   ْس اُِّتااُاو  َ َ اا ِّ اِّا  اا ِّا ن اا  
ِّخِ ْْ اا ِّم 

ِّ

ِّ

، ففق خهربٌ لؾؿبتهدأ الؿحهذوف، أو خهربٌ  وققلف:  َوإِنْ  ، فقف رويتان: الرفع فالؿدُّ َتَشْل َفالَؿدَّ

، ففق مػعقٌل بف لػعٍؾ محذوف، يـتؼهؾ بعهد  لؿبتدأٍ محذوف، والرواية إخرى: الـص  فالؿدَّ

 .ذلؽ إلك الؽالم عؾك التَّْرِخُقؿ

 وأيفا تعرب بعد صػة يؾزم.ققلف: استػسار بخصقص : ؤالس

ؾزم وتؾزم، كعؿ روايتان: يؾزم وتؾزم، تقجقف، هذا البقهت كؼهرأه مهرًة أخهرى، وٓ يالشيخ: 

 كتقسع فقف.

ِّْْ ِّ   ِّب ْ اااُ ِِّ ااا    َ ْ اااُحو ااا ِّم  انش 
ِّو   

 ويف الؿصحقب روايتان: مصحقٌب ومصحقَب، ِّ

ِّْْ ااا ْ  ِخ   َ َِيِّا  أِّ ِّ  ااا   ـِ ُمِّبِااا  َ ْخ ِّ   ااا  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 040

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

إلػقة يف إعراب هذا البقت اختالًفا كثقهًرا  وتؾزم فقف رويتان: تؾزم ويؾزم، اختؾػ معربقا 

وطقياًل، والظاهر مـ سهقام إبقهات، وههق الهذي رجحهف الشهقخ خالهد يف إعهراب إلػقهة أن 

أيفا: مبتدأ أول، ومصحقُب: مبتدٌأ ثاين، أيـ خهربه؟ صهػة، والؿبتهدأ الثهاين وخهربه خهرب أيفها، 

والؿبتدأ؟ والرابط الضؿقر الؿحهذوف   أيفا مصحقب أل صػٌة،، ما الرابط؟ أيـ جؿؾة الخرب

يف بعههد: أي بعههُد: ٕكههف مضههاف إلقههف محههذوف أي بعههدها: يعـههل  وأيفهها مصههحقب أل صههػٌة 

بعدها،، ويؾزم بالقام: خربٌ ثاٍن عـ مصحقب، مصحقب: صػٌة والؿصحقب يؾزم، وههق خهرب 

يؿؽـ أن ُيؼهال،  ثاٍن لؿصحقب، وأما تؾزم برواية التام: هل كعٌت لصػة،  صػٌة تؾزم،، ففذا ما

 .ف، خالص طق ويف البقت اختالٌف طقيؾ يف إعراب

 ما معـك كؾؿة  ُيػقت، القاردة يف البقت التالل؟سؤال: 

ِّْْ اااا   اااا ِّا   
ِّخِ ااااة ي    ِّ

أس اااا ا  وِّإِ   َُ ِّو 

ِّ

ِِّّْْ اااا ْ  ِخ   َ َْااااُ ِّا  اااا ُِّاِ  ْ ُ ش    ِّ  ْ اااا    ِّ ْْ ِّإِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ُيػقت: يعـل يػقت الؿعرفة، كعؿ.الشيخ: 

 قصقل؟ُيـدب الؿ هؾ :ؤالس

ٕ يف اإلعههراب هههلٌم آخههر ... هههق اسههٌؿ مقصههقل: ٕن ُيـههدب الؿقصههقل، كعههؿ الشيخ: 

الضؿائر تعقد إلقف، والػاعؾ يعقد إلقف، لؽـفؿ يف اإلعراب مـ ققاعهد اإلعهراب: أن آسهؿ إذا 

كههان عؾههك كههػ الحههرف فههنن اإلعههراب يتجههاوزه، يتجههاوزه يف اإلعههراب لههذلؽ فؼههط، لؽـههف يف 

 ق اسؿ، يعقد إلقف الضؿائر.الؿعـك يف الحؽؿ ه

كعؿ هذا اسؿ لهؿ ُيشهبف الحهرف، ههق أل مشهؽؾتف أكهف ُيشهبف الحهرف، فشهبفف لؾحهرف ههق 

الذي، فلي اسؿ يشبف الحرف يؽـ فقف مشؽؾة، يعـل أقؾ اختالفف أكف يـتؼهؾ مهـ اإلعهراب إلهك 

ك يف البـههام، فؽقههػ إذا كههان هههبٌف هههديًدا جههًدا، حتههك اإلعههراب قههد يتجههاوزه، هههذا أيًضهها حتهه

آسههتثـام، لؿههاذا تؼههقل: ويف آسههتثـام أيًضهها؟ فآسههتثـام هههق صههػة، فجههام الؼههقم  قههر زيههٍد، 

آستثـام وقع عؾك زيد أم وقع عؾك  قهر؟ عؾهك  قهر، يف الؿعـهك الؿسهتثـك زيهد، لؽهـ كصه  

 آستثـام وقع عؾك زيد أم وقع عؾك  قر؟ ٕكف اسؿ يتحؿؾ اإلعراب.



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 042

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

لؽهـ ضهع مؽهان  قهر إٓ، كؼهقل:  جهام الؼهقم إٓ زيهًدا،، والجؿؾة كصفا بـػس الؿعـهك، 

فاإلعراب وقع عؾك إٓ وٓ عؾك زيد، هق يف الحؼقؼة وقهع عؾهك إٓ، آسهتثـام وقهع عؾهك إٓ، 

لؽـ إٓ حرف ٓ يتحؿؾ اإلعراب، فاكتؼؾ اإلعراب مـهف إلهك مها بعهده، قهؾ: إٓ زيهًدا، كهذلؽ 

قههع عؾههك أل، يعـههل الههذي، لؽههـ أل هـهها أهههبف تؼههقل:  جههام الؼههائُؿ،، جههام: فعههؾ، اإلعههراب و

 بالحرف فاكتؼؾ اإلعراب مـفا إلك ما بعدها، فؼؾت: الؼائؿ.

 خصقص  َمـ،، و أل، الؿقصقلة.بسؤال: 

تشبف ماذا؟ تشبف ماذا مـ الحروف؟ هذا هبف عام، فـؼقل مثاًل مـ: اسهؿ اسهتػفام الشيخ: 

تػفام اسهتػفام، لؽهـ مها أههبفتفا يف ُبـقت: ٕهنا أهبفت ههؾ، أههبفت ههؾ يف الؿعـهك، إن اسه

الؾػظ، مع أن الؾػظ واحد: ٕ الؾػظ يختؾػ، لؽـ الؿعـك واحهد، لؽهـ أن الؿقصهقلة لػظفها 

ُيشبف أل التعريػقة، فالشبف الؾػظهل ههق الهذي سهب  لفها ههذه الؿشهؽؾة، فؾفهذا العهرب أجر ها 

ففهل ههبف عهام، يف الؿعـهك، ُمجرى أل الحرفقة، تجعؾف يف اإلعراب يتجاوزها، وأما بؼقة الشبف 

 يف عدد الحروف، ويف الـقابة، والشبف لقس واحًدا هـا وهـاك، كعؿ. 

طبًعا الخالف معروف، الخالف بهلل الؿقصهقلة معهروف يف ثهالث مهذاه  لؾـحهقيقـ، 

وهههذا هههق قههقل الجؿفههقر، أمهها أل الؿقصههقلة اسههؿ، وهههق الصههحقح: ٕن الضههؿقر يعههقد إلقههف، 

اسؿ قطًعا، ما يعقد إلك حرف، وهـهاك قهقٌل آخهر: أهنها حهرف، وههق  والضؿقر ٓ يعقد إٓ إلك

الؼقل إخػش عؾك ما أذكهر، أهنها حهرف، وهـهاك الؼهقل الثالهث هـها يف الؿسهللة كسهقتف أن، 

 الخالف مشفقر، لؽـ الؽالم عؾك ققل الجؿفقر، كعؿ.

 بخصقص الشبف القضعل والصقري.سؤال: 

قضعل وزيادة، الشبف القضهعل كقكهف عؾهك حهرفقـ، الشبف القضعل، فقفا الشبف الالشيخ: 

وزيادة وهق هبف يف الصقرة، حتك كاف الخطاب مثاًل أيًضا هبف يف الؾػظ: ٕكهف حهرف واحهد، 

لؽـ ما ُتشبفف، ما فقفها ههبف صهقري، مثهؾ: أل، مهـ عؾهك حهرفقـ أيًضها سهقاًم الؿقصهقلة، أو 

 عؿ.ت عؾك الشبف، لؾشبف الصقري، كاستػفام، أو هرط، ففل زاد



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 043

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 استػسار بخصقص  الِعؾؾ الـحقية،، وأكقاعفا الثالثة.سؤال: 

تعؾقههؾ الـحههقي، العؾههؾ الـحههقي عؾههك ثالثههة أصههـاف، مههذكقرة يف كتهه  الـحههق، الشيخ: 

كههت الجههقؿ يف ققلههؽ: اخههرج أن:  الـههقع إول: العؾههؾ الؿؼطههقع هبهها: كههلن تؼههقل: إكؿهها ُحرِّ

ا ظاهرة، وهل العؾؾ التل يعتؿهد عؾقفها الـحهقيقـ، ٓلتؼام الساكـقـ، هذه عؾٌة مؼطقٌع هبا: ٕهن

والـقع الثاين: هل العؾؾ التل يصهؾ إلقفها الـحقيهقن بهالـظر يف إههباه والـظهائر وكحهق ذلهؽ، 

فرتى أن الحؽؿ يف هذا الباب، والحؽهؿ يف ههذا البهاب، والحؽهؿ يف ههذا البهاب، والحؽهؿ يف 

تعهقد إلهك ههذه العؾهة الؿشهرتكة، يف عؾهة  هذا الباب، كؾفا تصقر عؾك طريؼة واحدة، إذن ففهل

 مشرتكة يف هذه إبقاب، إًذا فالحؽؿ يعقد إلك هذه العؾة. 

أكههقاع آسههتؼرام: اسههتؼرام الـظههائر، وإهههباه، وكحههق ذلههؽ: كههلن تؼههقل مههثاًل: إن الرفههع 

جعؾهههقه لؾُعؿهههد لؼؾتفههها، والـصههه  جعؾهههقه لؾػضهههآت لؽثر ههها، فالؿـصهههقبات أكثهههر مهههـ 

عؾههقا الضههؿ وهههق ثؼقههؾ لؾُعؿههد: ٕهنهها قؾقؾههة، وجعؾههقا الـصهه  وهههق خػقههػ الؿرفقعهات، وج

لؾػضآت: ٕهنا كثقرة، لقؽقن أكثر كالمعفؿ عؾك الخػقػ، وههذا الـهقع الثهاين يؼبهؾ الؼبهقل 

 والرد، قد تؼبؾف وقد ترفضف، ماهل، لؽـ إذا رفضتف ٓبد لف مـ تعؾقؾ: ٕن هذا هق الظاهر.

العؾؾ التخؾقؾقة: يعـل عؾؾ ٓ ُتؼال إٓ بعهد ورود السهؿاع،  والـقع الثالث مـ العؾؾ: هل

جام السؿاع ثؿ كحاول أن كعؾؾف يف أي عؾة، أن كػفؿ مـ العؾهة، وههق مهـ السهؿاع، ومهـ ذلهؽ 

مثاًل أن تؼقل: مـ إحؽام الؿعروفة أن هؾ إذا جام بعدها فعؾ، فقجه  أن يؾقفها الػعهؾ، وإذا 

آسؿ، فتؼهقل: ههؾ محؿهٌد قهائٌؿ، ههاعر أههؽؾ يف ذلهؽ،  لؿ يرد بعدها فعؾ، فقجقز أن يؾقفا

لؽـ لق عربت به قام أو يؼقم، ٓ تؼؾ: هؾ محؿٌد قام، أو محؿٍد يؼقم، بؾ ٓبد أن تهليت بالػعهؾ 

 بعد هؾ، فتؼقل: هؾ قاَم محؿد؟، هؾ يؼقم محؿد؟ 

، فنهنها هذا جام يف السؿاع، حاولقا أن يعؾؾقا ذلؽ، فؼالقا: إن ههؾ إذا جهام بعهدها الػعهؾ

تشتام إلقف، وٓ تـػصهؾ عـهف، ههذه عؾهة تخقؾقهة، ههؿ يعرفهقن عؾهة تخقؾقهة، ففهذه كؿها يؼهقل: 

كالزهرة، هؿ وٓ تؾؿسف، ٓ ُتـاقش فقفا هل فؼط مجهرد تعريهػ، لؽهـ العهربة يف الـهقع إول 



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 044

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 والتعؾقؾ، هق الذي يؼقم عؾقف إققسة، الؼقاس يؼقم عؾك إول والثاين. 

لخؾقههؾ ابههـ أحؿههد الػراهقههدي عـههدما ُسههئؾ عههـ ذلههؽ، فؼههال: كحههـ وإمههر كؿهها قههال ا

الـحقيقـ كرجٌؾ دخؾ بقًتا، دخؾ قصًرا جؿقاًل، وقد صحت عـده حؽؿة البالل: يعـل عؾهؿ أن 

البالل كان حؽقًؿا وهق يبـل، فجعؾ يؼقل: إكؿا جعؾ الباب هـا لفذه الحؽؿة، وجعهؾ الـافهذة 

ه الحؽؿة، ففق يعؾؾ الشلم بعد وققعف: ٕكف صحت هـا لفذه الحؽؿة، وجعؾ الغرفة هـا لفذ

 عـده حؽؿة القاضع.

فؽذلؽ الـحقيقن صحت عـدهؿ حؽؿة العرب يف لغتفؿ، أهنؿ وضعقها لحؽؿ وعؾهؾ، 

فحاولقا أن يعؾؾقا هبذا إمر، قال: فنن أصبـا هذه الذي أردكاه، وإن لؿ ُكص  فؾقليت  قركا بؿها 

ث السؿاع اكتفقـا مـف، ما يف مشؽؾة، لؽـ لق أردكها أن عـده، كحـ كتحؾؾ عؾك إخرى، مـ حق

كؼقس عؾقف الؾغة، الؾغة ققاسقة، يف إحداث يؽقن إصؾ يف مسؿك أن كؼهقس أههقام جديهدة، 

لؿ ُتسؿع، كقػ تؼقسفا؟ ٓ تؼقس إٓ بقجقد عؾة مشرتكة، واهلل أعؾهؿ وصهؾك اهلل وسهؾؿ عؾهك 

 كبقـا محؿد، وعؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.

 

 

 

 



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 045

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 تكملت الذرس الثبلث
 )بعذ الصالة(

¢ 

الحؿههد هلل رب العههالؿقـ، والصههالة والسههالم عؾههك كبقـهها محؿههد، وعؾههك آلههف وأصههحابف 

 أجؿعقـ، أما بعد...

فسههالم اهلل عؾههقؽؿ ورحؿتههف وبركاتههف، وحقههاكؿ اهلل و قههاكؿ، يف مغههرب لقؾههة الخههامس 

-ثـتهقـ وثالثهقـ وأربعؿائهٍة وألهػ مهـ هجهرة الؿصهطػك والعشريـ مـ هفر رج  مـ سهـة 

يف جامع الزهرام يف مديـهة الُبؽقريهة، كعؼهد بحؿهد اهلل وتقفقؼهف الهدرس  -عؾقف الصالة والسالم

، وكـا قد تققػـا عـد البهاب التاسهع -عؾقف رحؿة اهلل-السادس مـ دروس فتح ألػقة ابـ مالؽ 

 بـ مالؽ لؾرتخقؿ.وإربعقـ مـ أبقاب هذه إلػقة، وجعؾف ا

يف اثـل عشر بقًتا، ذكر فقهف  -رحؿف اهلل-الباب التاسع وإربعقن  باب الرتخقؿ،، وعؼده 

 خؿس مسائؾ: 

 تعريػ الرتخقؿ.  ا َسة  ِّإو   

خؿ.  وا َسة  ِّا ث نَ   خؿ وما ٓ ُيرَّ  ما ُيرَّ

 ما ُيحذف يف الرتخقؿ مع الحرف إخقر.  وا َسة  ِّا ث  ث  

 لغتا الرتخقؿ.    اب   وا َسة  ِّا

 ترخقؿ  قر الؿـادى، فؼال كعادتف يف أول الباب يف تعريػ الرتخقؿ:  وا َسة  ِّا خ مس  

َ أ ن ا  َُ ِّا  ْفِّاِ ا  
ٍِ َخ ِّاْ ا َْ  ِ ْ   ِّ

ِّ

اِّ  َ اا ُِّتاا       َ ِّ ْْ  َ َْ اا
َ اا ُِّتاا   ِّخِ   ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ف الرتخقؿ، والرتخقؿ هق: حذف آخر الؿـادى كؿا قال ابـ مالؽ: كهلن تؼهقل يف  يها  فعرَّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

سعاد،: يا ُسعك، وكلن تؼقل يف  يا فاطؿهة،: يها فهاطؿ، فتحهذف التهام، ههذا الرتخهقؿ، والؿهراد 

خؿ وما ٓ ُيرخؿ، فؼال:   -رحؿف اهلل-مـف: التحب  إلك الؿـادى، ثؿ بقَّـ بعد ذلؽ   ما ُيرَّ

اااا  ِّم  اااا ُِّ اااا  
اااا ِّخِ قخ ُِّمْ    ُْ اااا ْ ن  و  ل  ِّو 

ِّ

ااااِّ  َ ااااْ ُِّا   يِّ  
ٍِ اَ اااا اااا ِّو  ِّبِ  ش  ااااَّ  ِّ ُ ن 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اْ ُظااااا  ِّ اااااْ ُ ِّب ْ اااااُ ِّو  خ  ش  ِّو 
خِ ٍْ ااااا ِّبِح 

ِّ

اا  ِِّّ ااْ ِّ   اا ِّ   ِ ِّا ش 
ٍِ اا ِّم  ْْ اا ِِّماا ِّم   ْ ااْ ِ َ   ِّ

ِّ

ِّ

ِّْْ اااا ااااوُدِّا      اااا ِّخ   َ ب اااا ِ َ ِّخ  ِّإَِّٓا  ن

ِّ

ِِّّّْ ُِّماااااااات 
َس إِْتاااااااان   ِّو 

اااااااا خ  س ِّإغ   ْ و َُِّ

ِّ

ِّ

ثؿ ذكر بعد ذلؽ ما ُيحذف يف الرتخقؿ مع الحرف إخقهر، فهـحـ عرفـها أن الرتخهقؿ ههق 

ف الحرف إخقر، لؽـ قد ُيحذف مع الحرف إخقر أهقام أخرى، تزود الرتخهقؿ، فؼهال حذ

 يف بقان ذلؽ:

ااا  ِّ يِّ  
ٍِ ِفِّاَ ااا ٍِ ِّأِ ااا ِِّاْ ااا ـ  ااا م  ِّو 

ِّ

ااااا  ِِّّ  َ ااااا  ِنخ ُِّما  َْنخااااا ِّت    ِّ ِِّ ْاااااا   ْْ ِّإِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ا ُخ اااااُ ِّخِااااا  اِّو  ق  ِ ااااا خ ِّخ  ااااا خ ِّ  ْاب   

ِّ

ُِّ ِ اااااا ِّ  َ ااااااْت اااااا ِّخ   َ ِّبِِش
اااااا  س ا  ِّو 

اوس ِّو 

ِّ

ِّ

ا   ِّ اا و  ِّو    َ اائس ُِّم   ْْ ْفِِّماا
ٍِ ِّاْ اا ُِّجاا  

ِّ

اااا ِّ ق  ِّن  اااا و  َْ اِّ    َ ِّو 
اااا س   َْ  ُِّ ُْ َْ ااااْ ِ    ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  إِْن ِزْيَد َلْقـًا، أو  إِْن ِزْيَد لِقـًا، هؿا رويتان يف الـُسخ يتؽرران كثقًرا يف هذه الؽؾؿة، 

ق عؾهك معـهك اإلضهافة: أي إن  لِقـًا أو َلْقـًا،، فَؾقـًا بالػتح هق مخػُػ مـ لقِّـًها، ولِقـًها بالؽسهر هه

، فالؿعـقان مؼبقٓن، وققلهف:  َتهْرِخْقُؿ ُحْؿَؾهٍة َوَذا َعْؿهرٌو َكَؼهؾ، تؼهقل: إن عؿهرًوا  ـٍ -زيد ها لق

كؼؾ الرتخقؿ يف الجؿؾة، فؿـ عؿرٌو هذا؟ سقبقيف، كعؿ هق سقبقيف، وسهقبقيف لؼبهف،  -رحؿف اهلل

، وفقهف يؼهقل الزمخشهري أبهق قـهرب ان بهـعؿرو بـ عثؿوُكـقتف عؾك الؿشفقر أبق بشر، واسؿف 

 الؼاسؿ، صاح  الؽشاف الؿشفقر يف مدحف:

ِّ ِّ ِّٓ ااا  ِّاَ ااااِّْ اااا فِّ اااا دس

ِّ

ِّ  اا ِّ َاا وِّبااِّْ ثَاا ِّْبااِّْ ن اا ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ ناااااْ ِْ ِّخااااانِّْ ت باااااِّْ اااااُِّْا ااااا

ِّ

ِّوِّٓ بنااااااا  ِِّمن ااااااا ِّ ْس ِّبناااااااوِّ  ااااااا

ِّ هق أعظؿ وأهؿ كت  الـحق، وهق مقجقد ومحؼؼ ومطبقع، وقال اإلمهام  سقبقيفوكتاب  

ثؼهًة، ثبًتها فقؿها يـؼهؾ،  -رحؿهف اهلل-سهقبقيف: كهان يف ههرحف يف ترجؿهة  -رحؿف اهلل-لشاطبل ا

محؼًؼا يف عؾؿف، لؿ ُيَر يف زماكف مثؾهف ففًؿها لؽهالم العهرب، وههرًحا لؿؼاصهده، وكهان ُسهؿقًّا يف 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

مذهبف، تقيف وهق ابـ ثالٍث وثالثقـ سـة، عؾهك الهراجح تهقيف وههق ابهـ ثهالٍث وثالثهقـ سهـة، 

 د خؾَّػ لـا هذا العؾؿ العظقؿ، والؽتاب العظقؿ.وق

مـ عدة جفات، مـ أهؿفها: أكهف كؼهؾ الـحهق  -رحؿف اهلل تعالك-والعظؿة يف عؾؿ سقبقيف 

يف الؿرحؾة الؿشاففة التل كاكت عـد مشايخف إلك مرحؾة الؽتابهة، ففهق أول مهـ ألهػ كتاًبها يف 

الحضهارة اإلسهالمقة، لهؿ يسهبؼف يف ذلهؽ  الـحق العربل، ويؽاد يؽقن كتابف أول كتاٍب ُألهػ يف

ف إٓ مقطل مالهؽ، ومقطهل مالهؽ لهؿ ُيـؼهؾ مؽتقًبها إٓ يف أزمـهٍة متهلخرة، وإكؿها يف  عؾك ما ُيعرَّ

زمان مالؽ وبعده، كان ُيـؼؾ  الًبا بالرواية، أما سقبقيف فؿـذ أن وضع كتابف وهق ُيـؼؾ مؽتقًبها، 

 سـة ثؿاكقـ ومائة، يعـل يف الؼرن الثاين. -هلل تعالكرحؿف ا-وُيـؼؾ بالرواية مـ الؽتاب، تقيف 

وسقبقيف هذه كؾؿٌة مركبة تركق  مزج، معـاها عؾك الؿشفقر رائحهة التػهاح: ٕن رائحتهف 

كاكت جؿقؾة، أيـ ذه  الصقت، أ ؾؼف وافتحف، ههغال وٓ ٕ؟ كعهؿ، كؼهقل: راههحتف كاكهت 

 جؿقؾة، الصقت مسؿقع يا إخقان؟ سؿ، تػضؾ.

لهف كتابهان، فؿها مهدى صهحة  ،عقسهك بهـ عؿهرو يف كتِ  الرتاجؿ أن اإلمام  وردَ  سؤال:

 ؟ذلؽ

هههذا أمههٌر مههذكقر، لؽـههف لههقس ثابًتهها، ُيههذكر يف الههرتاجؿ أن لههف كتههابقـ، لؽههـ كتهه  الشيخ: 

الرتاجؿ ٓ يقثؼ بؽهؾ مها فقفها، ولهق كهان بالػعهؾ لهف مثهؾ ههذه الؽته  لعرفهت واكتشهرت مهـ 

ؼؾ عـفا، يعـل أمر عظقؿ كبقر، ثؿ بعهد ذلهؽ ٓ يهليت إٓ يف خطهر العؾؿام، وُذكرت، ُكؼؾت، أو كُ 

عػ لق كان أمًرا  قر مفؿ أو كذا، لربؿا  قر مفؿ.   يف كت  الرتاجؿ، هذا ُيضَّ

فاكتػقا بذكره يف الرتاجؿ، أمر عظقؿ أن يملػ عالؿ عظقؿ كبقر عقسك بهـ عؿهرو كتهابقـ، 

ن وٓ ُيـؼالن، يعـل كؿها ُذكهر يف بعهض... ذكهر وأول ما ُألػ ثؿ بعد ذلؽ ٓ ُيعرفان وٓ ُيذكرا

كسقت أن الجفدي عؾك ما أذكر، كؼؾ عـ أحدهؿ، أن ابـ مالؽ هرح ألػقتف، وسؿك ههرحف 

لؽـ ما ذكره، يذكر الؿضعِّػ لفهذا الـؼهؾ أن الشهرح ههق الؿقجهقد، ولهؿ ُيـؼهؾ  -كسقت كذا-

لػقتهف ثهؿ ٓ يصهؾ إلقـها، ههذا مها عـف وٓ ُيعرف، ولؿ يعـل ُيـؼؾ مسائؾ عـف، هرح ابـ مالؽ ٕ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 كتصقر، فؾفذا ٓ يؽػل ذلؽ إلثبات هذا الؽتابققـ لعقسك بـ عؿرو.

كعقد وكؼقل: سقبقيف معـاه عؾك الؿشفقر رائحة التػاح: ٕكف كهان ذا رائحهٍة طقبهة، وققهؾ: 

 لؾطافتف، والتػاح مـ ألطػ الػقاكف وألزها، وُيـس  إلقف بعض أبقات مـ الشهعر تـصهبفا كته 

 الرتاجؿ أيًضا، مـ أهفرها هذان البقتان، يؼقل:

ِّيفِّ َ  ااااْ  َ ِّم اااا   ْ ِّ ساااا ينِّ ساااا 

ِّ

ِّخَاا ِّ َتااِّْيفِّمو اا ِّا ح اا ِّاساا ِّْ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّوم ِّان ـِّاَ  اَِّإِّْ ِّْاااُِّْ قا خِّ

ِّ

ُِِّّْ ِّوماا ِّغااا َِّاِّ قااوأِّ سااا ِّْم َجااا

وذلههؽ ٕكههف أعجؿههل فارسههل، وكههان يف أول أمههره طالهه  حههديث، ثههؿ لحههـ عـههد هههقخف ِّ

لؾغة، وٓزم الخؾقؾ طقياًل حتك أخذ مها عـهده، ثهؿ اكتؼهؾ بعهد ذلهؽ إلهك فاكصرف إلك طؾ  ا

بؼقة العؾؿام الؽبار الجبال الذيـ كاكقا يف حقاتف، وجؿع ما عـدهؿ مهـ كحهٍق ولغهة، مهع أن كهؾ 

عالٍؿ مـ همٓم كان عـده مئات الطؾبة، كؾ مجؿقعة مـ الطؾبة يـؼؾقن عؾًؿا مـ عؾؿهف: كهلبل 

كاكت حؾؼتف فقفا مئات الطهالب، طهالب فؼهط يلخهذون عـهف قهرامة  عؿرو بـ العالم البصري،

الؼرآن، وطالب يلخذون عـف الؾغة، السؿاع والحػظ وإهطار، وطالب يلخذون عـف الـحهق 

 وهؽذا.

فال تؽاد تجد مثاًل فالن ٓ يعرف إٓ أكف كؼؾ الؼرامة عـ أبل عؿرو، وفالن كؼؾ الؾغة عهـ 

مهر، أمها سهقبقيف فـؼهؾ عهـ الخؾقهؾ كهؾ عؾؿهف، فقؿها إصؿعل، خالص متخصص يف ههذا إ

يتعؾؼ بالـحق والؾغة، وكذلؽ أبل العالم، أبل عؿهرو بهـ العهالم، وإخهرش إكهرب، ويهقكس 

بـ حبق  وهمٓم هؿ جبال الـحق: ٕهنؿ هؿ الذيـ سؿعقا الؾغة عهـ العهرب، ثهؿ عهادوا بعهد 

ؾ اسهتـبط ققاعهد، ويهقكس اسهتـبط ذلؽ وتػر قا ٓستؼرام الؾغهة واسهتـباط الؼقاعهد، فالخؾقه

ققاعد أخرى، وإخرش إكرب استـبط ققاعد أخهرى، وأ ؾه  ههذه الؼقاعهد مشهرتكة، لؽهـ 

م الـحق فقف، تػرقت الؾغة فقف، ففق جؿهع كهؾ  عـد هذا ققاعد لؿ يستـبطفا أخر وهؽذا، فتػرَّ

 ذلؽ، هذه عظؿة.

إلك مرحؾة الؽتابة والتػسقر، حتك  وأيًضا كؿا قؾـا كؼؾ الؾغة والـحق مـ مرحؾة الؿشاففة
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

أن بعض الـاس هؽ يف كذبف، ومـ همٓم هقخف أبق زيد إكصاري، وهق مـ كبار أههؾ الؾغهة 

والحػظة، وقال: ٓ ُيعؼؾ أن هذا الغالم يجؿهع عؾهؿ ههمٓم ثهؿ ُيسهجؾف يف كتهاب، إكهف يؽهذب 

ا َأيت بؽتابهف وقهرأه، قهال أبهق عؾقفؿ، فؼالقا: إكف كؼؾ عـؽ يف الؽتاب، فؼال: أروين كتابف، فعـدم

زيد: لؼد صدم يف كؾ ما كؼؾ عـل، وإكف لحريٌّ أن يصدم عـ  قره، فصار أبهق زيهد بعهد ذلهؽ 

إذا جام ذكر سقبقيف كتابف، قال: إذا قال سهقبقيف حهدثـل الثؼهة، فنيهاي يعـهل، فصهار يػتخهر بهف، 

ر طقياًل بعد سهقبقيف، سهقبقيف تهقيف صهغقًرا  يف سهـة مائهة وثؿهاكقـ، وأبهق زيهد وأبق زيد طبًعا ُعؿِّ

 امتدت بف الحقاة إلك سـة أربعة عشر ومئتقـ عؾك ما أذكر، طق .

لؿ يذكر سقبقيف يف هذا الـظؿ إٓ يف هذا الؿقضع، طقه ،  -رحؿف اهلل تعالك-وابـ مالؽ 

لغتهل الرتخهقؿ:  -رحؿهف اهلل تعهالك-ثؿ بعد ذلؽ، وٓ زلـا يف بهاب الرتخهقؿ، ذكهر ابهـ مالهؽ 

رحؿهف اهلل -إولك: ُتسؿك لغة مـ يـتظر، والؾغة الثاكقة: ُتسؿك لغهة مهـ ٓ يـتظهر، فؼهال  الؾغة

 :-تعالك

ْفِّ ٍِ اا ُِّ اا ِفِّم  ٍْ اا   ِّ ِّب ْ اا   ْااا   و  ِّن  ْْ إِ ِّو 

ِّ

ِّ  ِاااْ ِِّّ ِْ َْااا
ااا ِّخِ  َ  ِّبِ

َِ ِّاْتااات ْ  ِّخ     ااا ِ   

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اا   َ   ِّ وف  ٍُ ْحاا ِّم  ُِّانْااو  ْْ ِّ  اا ْْ ِّإ ُْ اْل   اا ِّو 

ِّ

ْغااا خ ِِّّ ِّبِااا ِٔ  ِِّو   ْ ااا  ااا   اااوِّ    َ  َ  ُِّ

ِّ

ِّ

ااا  ِّا   َ اااو َُ  َ ااا ِّ
ااا ِّإ َوِ ِّخِ ِّخُقااا ِّ    

ِّ

َ ااا ِّ ااا ِّا َثااا نِ ِّبِ ااا ِّ    
َِ  َ ااا ِّ ا  اااوِّو  َُ  َِّ

ِّ

ِّ

ِّْْ  َ ْسااااااِ  َُ اااااا ِّ  
ِّخِ ا ت ااااااِ ِمِّإ َو   ِّو 

ِّ

ِِّّْْ  َ ْسااا    َ ااا ِّ  
ِّخِ ِْ َْ ْلش  ِ ِّا اااو  اااو  ل  ِّو 

ِّ

ِّ

ُكسخٌة واحدة، وققلف:  َواْجَعؾُف إْن َلْؿ ُيـَْق َمْحُذوٌف، كذا يف جؿقع الـُسخ الؿخطقطة، إٓ 

وجام فقفا:  َواْجَعؾُف إْن َلْؿ َتـِْق َمْحُذوًفا، وهذه الـُسخة جامت يف عدة هروح والؿعـك واحهد، 

ثؿ ختؿ الباب بالؽالم عؾك تهرخقؿ  قهر الؿـهادى: ٕكـها قؾـها مـهذ البدايهة، إن الرتخهقؿ خهاٌص 

 بالـدام، وهـا تؽؾؿ عؾك ترخقؿ  قر الؿـادى، فؼال:

ِّا ِّ ااس ْٓغااااا ِ   او  ِّنِااااا    ْ و َُ اااااواِّ َُ  َِّ

ِّ

اِّ ااا    َ ْحاااُوِّ  ْ  ِّن  َُ اِّا ْ اااُ  ااا ِّ ِ ن ااا   ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ثؿ بعد ذلؽ عؼهد البهاب التهالل مهـ آْختَِصهاُص، والبابهان السهابؼان: الـدبهة والرتخهقؿ، 

عالقتفؿا وصػا ا بالـدام واضحٌة جًدا: ٕهنا ٓ يؽقكهان إٓ يف الـهدام، وأمها ههذا البهاب  بهاب 



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 051

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ٓ يرتبط بالـدام، وإكؿا ذكره ابـ مالؽ هـا: ٕن آختصهاص لهف صهقرتان:  آْختَِصاص، فنكف

 الصقرة إولك: تشبف الـدام يف الصقرة، فؾفذا ذكره هـا.

فقؼقل: الباب الؿتؿ الخؿسقـ، هق:  باب آْختَِصهاُص، وعؼهده يف بقتهقـ يتقؿهقـ، وقبهؾ 

ٓختصههاص يعـههل ذلههؽ كههتؽؾؿ عؾههك أسههؾقب آختصههاص، أسههؾقب آختصههاص، الؿههراد با

آسؿ الؿـصقب عؾهك آختصهاص، ويؽهقن الؿهراد هبهذا آسهؿ الؿهتؽؾؿ والسهفق، أن تهليت 

 باسٍؿ تـصبف عؾك آختصاص، وأكت تريد هبذا آسؿ كػسؽ أكت.

ولفذا إسؾقب صقرتان: الصقرة إولك: كلسهؾقب الـهدام، لؽهـ مهـ دون يهام الـهدام، 

ا تـهادي أي يف الـهدام كهذلؽ هـها، لؽهـ بهال يهام، مـ دون حرف الـدام ويؽهقن ذلهؽ بهلي، كؿه

فتؼقل مثاًل لـػسؽ: اثبهت أيفها البطهؾ، تريهد كػسهؽ، أو تؼهقل إذا كـهت كسهالن: اجتفهد أيفها 

الؽسالن، هذا يسؿك الـص  عؾك آختصاص، وتعامؾهف ههذه الصهقرة، الصهقرة يف الصهقرة 

لبطهؾ، كؿها تهزن الؿـهادى هـهاك، ويف كصقرة الـدام، فؾفذا ُتعرهبا كالـدام، تؼهقل: اثبهت أيُّفها ا

 :-رحؿف اهلل تعالك-هذه الصقرة يؼقل ابـ مالؽ 

اااااا  ِّا   ْ و َُ ِّ
ا س نِاااااا     ِّ ُُ اااااا  ِّآْ تِ  

ِّ

َ ااااا ِّ
َْ ِِّاْاُلونِ ت ااااا ِّبِااااانِ ااااا ِّا    انش 

ة    ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

يؼقل: كؿا تؼقل:  ارجقين أيفا الػتك،، وأكت تريهد بليفها الػتهك كػسهؽ. والصهرة الثاكقهة: 

ف بال ، تليت بالؿعرف بال، وتؼصد بذلؽ كػسؽ، أو تؽهقن معظؿفهؿ متؽؾؿهقـ، تؽقن بالؿعرَّ

وتؼصدون أكػسؽؿ: كلن تؼقل: كحـ الؿسؾؿقـ ُكح  الخقر، كحـ ُكح  الخقر: مبتدأ وخهرب، 

نحاِّْ»والؿسؾؿقـ: هذا مـصقٌب عؾك آختصاص، فتؼصدون بذلؽ أكػسؽؿ، ويف الحهديث 

اهر إكبقام كصهبفا عؾهك آختصهاص، طؾًعها ، كحـ ٓ كقرث، ثؿ مع«م    ِّإن َ  ِِّّٓنواْ

 :  -رحؿف اهلل-معاهر إكبقام ُأضقػت إلك ما فقف ال فاكتسبت ذلؽ، ويف هذا يؼقل ابـ مالؽ 

   ِّ  اااااو 
ِ ِّ ِّ  ي   ْ و َُ اِّ  َ أِّ اااااْ ُِّاااااا   ِّو   

ِّ

ِّ  ٍ ِّب ا ْْ ِّ  ْتخ  ِّم   َ ِّا ُ ْ  ُْ ْح ْثِ ِّن 
َِ   ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ختصاص، والـصه  عؾهك آختصهاص أي كحـ أسخك، ثؿ أدخؾ العربة كصبفا عؾك آ

 يؽقن بػعٍؾ يدل عؾك آختصاص: كلهؾ، أو أقصد، أو ُأريد، أو كحق ذلؽ.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ثههؿ يـتؼههؾ بعههد ذلههؽ إلههك البههاب الحههادي والخؿسههقـ، وهههق  بههاب التَّْحههِذيُر َواإِلْ ههَراُم،، 

 ويعؼده لـا يف خؿسة أبقات يهذكر فقفها مسهللتقـ: الؿسهللة إولهك: التحهذير وصهقره الهثالث.

ف التحههذير  ف التحههذير واإل ههرام، فؾفههذا كعههرِّ الؿسههللة الثاكقههة: اإل ههرام وصههقرتاه، ولههؿ ُيعههرِّ

 واإل رام.

فالتحذير: أسؾقٌب ُيـبف بف الؿخاط  عؾك أمٍر مؽروٌه لقجتـبف، واإل رام: أسهؾقٌب يـبهف بهف 

ـٍ لقػعؾف، الذي سقفتؿ بف ابـ مالؽ ههق ذكهر صهقر أسهؾقب التحهذي ر الؿخاط  عؾك أمٍر حس

 وأسؾقب اإل رام، فلسؾقب التحذير هق ثالثة صقر، واإل رام لف صقرتان: 

ِّا  واأِّإو   ِّا   ِّب  تحٍا ،ِّ واِّا تحٍا ِّا ث ْ ِّ

تؽههقن بههه إيههاك، كحههق: إيههاك والشههر، فقههف واو، إيههاك والشههر، يههقمؽـ أن  ا  ااواأِّإو اا  

لتحهذير، مـصهقٌب بؿهاذا؟ تستغـل عـ القاو، فتؼقل:  إياك الشر،، إياك، الؿـصقب عؾقف تهام ا

 بػعؾ، بػعٍؾ محذوٍف وجقًبا، ويف ذلؽ يؼقل ابـ مالؽ، يف هذه الصقرة:

اااااْئِّ ُ ِّن    ْحاااااو  ن  ا َ اااااَ ِّو  ِّو  ِّإَاااااا   

ِّ

اااااْئِِّّ ل  ااااا ِّاْتاااااتِث  ُاُ ِّو   َ ِّبِ ا   ٍ ااااا ُِّمح 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

َااااااا ِّاْنُسااااااْئِّ َِ اِّ  َ ِّ ْ اااااا س   ِّ  ْ و َُ ِّو 

ِّ

ِّ...............................ِّ

ٌر، أي  فبههقَّـ هههذه الصههقرة، وأمهها الـصهه  بػعههٍؾ محههذوٍف وجقًبهها، وققلههف:  َكَصههَ  ُمَحههذِّ

ًرا،:  كص  محذٌر وهذا الذي يف كؾ الـسخ والشروح، وجام يف هرح الفهقاري:  ُكِصه  محهذِّ

 أي:

هههرَّ َوَكْحهههَقُه ُكِصههه  هههاَك َوالشَّ  إيَّ

 

ًرا بَِؿههها اْسهههتَِثاُرُه َوَجهههْ     محهههذِّ

 

 

 

 

 

التحذير بلن تليت بآسؿ الؿحذر مـف مضاًفا إلك ضهؿقر  وا  واأِّا ث نَ ِّيفِّا تحٍا ،ِّم  

الؿخاط : كلن تؼقل: رأسؽ، أو تؼقل: كتابؽ، ففذا أسؾقب تحذير، ولؽـف مـصهقب بػعهؾ 

محذوف وجقب جقاًزا، لؽ أن ُتظفره، فتؼقل: كحل رأسؽ، أو احػهظ كتابهؽ، فهنن عطػهت 

 والحائط، كتابؽ والؾَص. أو كررت، كان الـص  بػعٍؾ محذوٍف وجقًبا: كلن تؼقل: رأسؽ

هههق أن تههليت بآسههؿ الؿحههذر مـههف بههال إضههافٍة إلههك كههاف  وإتاا وَِّا ث  ااَِّّ  تحااٍا  
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

الؿخاط : كلن تؼقل: إسد، أو تؼقل: الؽتاب، وهذا أيًضا مـصقب بػعٍؾ محذوٍف جهقاًزا، 

لؽ أن ُتظفره، فتؼقل: احذر إسد، احػظ الؽتاب، إٓ إن عطػهت أو كهررت، فقؽهقن كصه  

عههٍؾ محههذوٍف وجقًبهها: كههلن تؼههقل: إسههَد إسههَد، أو إسههد والغههـؿ، ويف هههاتقـ الصههقرتقـ ف

 :  -رحؿف اهلل تعالك-لؾتحذير، يؼقل ابـ مالٍؽ 

...............................ِّ

ِّ

ااا ِّ م  ِّا     ْْ ِّ  ااا
ِْ اااْتُ ِّخِْ ِ ااا اُ ِّت  ااا ِِّتاااو  م  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااِِّ ْ ااااااِ ِّ  ِوِّا َتْااااااا   ِّا    ـ  اااااا ِّإَِّٓم 

ِّ

َِِّّْ اِّا َساااااااا ِاي    َغاااااااا  َ اااااااا ِّ ِّا   ْ   ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  التَّْؽَراِر، بػتح التام ٓ بؽسرها  التِّؽرار،، وقالقا: إن الؿصهادر عؾهك ههذا الهقزن 

بػتح التهام،  التَّْؽهَراِر، إٓ كؾؿتهقـ: إحهداهؿا: التبقهان، وإخهرى: كسهقتفا، التبقهان، أحسهـت، 

التهام، التَّْؽهَراِر إٓ ههاتقـ الؽؾؿتهقـ. التجػاف والتبقان، الؿصادر عؾك هذا القزن تؽهقن بػهتح 

 أما يف آسؿ، فقؽقن بالؽسر: كالتؿثال، ففذه فائدة. طق .

 وبعد أن ذكر التحذير وصقره، بقَّـ أن هـاك يف الؿسؿقع ما هذ عـ ذلؽ، فؼال:

ٍِّّ ااااااا إَِاااااااا ُ ِّ     ِّو  ِّإَِاااااااا ي  ٍَ ااااااا ِّو   

ِّ

ٍِِّّْ ِّاْنت   ا ا      ِّ ْْ ا ْ اِ ِّم  َِْ ِّا ق  ِّت  ِ ْْ ِّو   

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

بذلؽ اكتفك مـ الؽالم عؾك التحذير وصقره، لقـتؼؾ إلك الؽالم عـ اإل هرام وصهقرتقف، 

 فؼال:

اااااا  ِّ ِّبِاااااا  ِّإَِااااااا ِّاْل   ااااااَ اس ح  َُ ِّو   

ِّ

اا  ِِّّ ااْ ُِّخ   اا ِّ   ِّم  اا ُِّ اا  
ِّخِ ِْ أِّبِاا ُِّمْ اا خ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

فؾف صقرتان: الثاكقة والثالثة مـ صهقر التحهذير، وأمها الصهقرة إولهك بنيهاك فهال تهليت يف 

ام، ثههؿ بعههد ذلههؽ سههقـتؼؾ إلههك بههاٍب جديههد ٓ عالقههة لههف بؿهها قبؾههف، وهههق البههاب الثههاين اإل ههر

والخؿسههقن  بههاب َأْسههَؿاُم إَْفَعههال َوإَْصههَقاِت، وعؼههده يف ثؿاكقههة أبقههات، فههلول مهها كؼقلههف يف 

ذلؽ: أن الذي كان يـبغل أن يؽقن هذا الباب مع أبقاب إسؿام العامؾة أعؿهال فعؾفها: ٕهنها 

ؿؾ أفعالفا، فؽان يـبغهل أن يهذكره مهع الؿصهادر، اسهؿ الػاعهؾ، والؿػعهقل، والصهػة تعؿؾ ع

 الؿشبفة، واسؿ التػضقؾ.

وققلف يف الرتجؿة:  َأْسَؿاُم إَْفَعاِل َوإَْصَقاِت، ققلهف:  َوإَْصهَقاِت، سهاقطٌة مهـ بعهض 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

يف آخهر البهاب،  الـُسخ، وإثبا ا أكت بؿضؿقن الباب: ٕكف ذكر الؽالم عؾك أسهؿام إصهقات

 ثؿاين مسائؾ:  -رحؿف اهلل تعالك-ويف هذه إبقات الثؿاكقة ذكر 

الؿسههللة إولههك: تعريههػ أسههؿام إفعههال، والؿسههللة الثاكقههة: مجقئفهها بؿعههاين إفعههال 

الثالثة: الؿاضل والؿضارع وإمر. الؿسللة الثالثة: مجقئفا مـ هبف جؿؾهة. الؿسهللة الرابعهة: 

. الؿسههللة الخامسههة: عؿؾفهها عؿههؾ فعؾفهها. الؿسههللة السادسههة: تعريػفهها مجقئفهها مههـ الؿصههدر

وتـؽقرها. الؿسللة السابعة: تعريػ أسهؿام إصهقات. الؿسهللة الثامـهة: بـهام أسهؿام إفعهال 

 :-رحؿف اهلل-وإصقات. فبدأ الباب بتعريػ أسؿام إفعال، فؼال 

ِّْْ اا ِّو     ْ ااَت      ِّ ْ اا س
ِّخِ ْْ اا   ِّ  َ اا  اا ِّن  ِّم 

ِّ

ِّاْتاااِّ ُِّْْماااو  ااا م  اِّ  َوْ ِّو   ٍ ااا ِّو    ْ ااا س
ِّخِ ُِّْ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ف اسؿ الػعؾ، ومثَّؾ لهف بلربعهة أمثؾهة، ثهؿ ذكهر بعهد ذلهؽ أن أسهؿام إفعهال جهامت  فعرَّ

بؿعـك الػعهؾ الؿاضهل والؿضهارع وإمهر، وأن إكثهر يف ذلهؽ أن تهليت بؿعـهك بػعهؾ إمهر، 

 فؼال:

ُثااا ِّْ   ِّ  ْ َْ ااا ِّ اااَِم ْ ن ااا ِّاْخ    َ ااا ِّبِ م  ِّو 

ِّ

َْاااااُ ُ ِِّّ ال  اااااُ اِّْو  ِّن  ااااا    َْش  م  ْيِّو  اااااو    ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ثؿ ذكر بعد ذلؽ أن أسؿام إفعال قد تليت مـ هبف الجؿؾة، ُتـؼؾ مـ هبف الجؿؾة فتؽهقن 

أسؿام أفعال، إصؾ ُيؼال مـ فعؾ، بؿعـك الػعؾ، لؽـ قد ُتـؼهؾ مهـ ههبف الجؿؾهة مهـ الجهار 

 والؿجرور والظرف، فؼال:

ااااا  َْا      ِّ
ِْ َ  ئِ ِّ  ْتااااا ْْ ا ِ ْ اااااُ ِِّمااااا ِّو 

ِّ

اااااا ِّ َْا  ِّإِ   ـْ اااااا ِّم  اااااا   ون  َُ اِّ  ٍ اااااا ما  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

فعؾقؽ إذا كان جار ومجرور، هق لقس مـ أسؿام الػعؾ، ولؽـ إذا كان بؿعـك الزم: كلن 

تؼقل: عؾقؽ زيًدا: يعـل الزم زيًدا، حقـئٍذ لقست جًرا ومجروًرا، وإكؿا هل اسٌؿ بؿعـهك الػعهؾ 

 اذه ، ثؿ ذكر مجلم اسؿ الػعؾ مـ الؿصدر، فؼال:

ِّ ٍ ااااااا   ِِّْ َْ ِّن  ِ ااااااا    ْ ِّب  ااااااا ْاااااااا   ِّاُِّاو 

ِّ

ِِِّّْ ْا ا  ْ ااااا   ِّم  ْ اااااال  ِّا خ  ِْ ااااا    َ  ْ ا  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك عؿؾ أسؿام إفعال، وأهنا تعؿؾ عؿؾ أفعالفا، فؼال:

ااا   َ   ِّ ْْ ِِّمااا ُْ نْااا   ِّ  َ نُاااو ااا ِّ    َ
ااا ِّ ِ م  ِّو 

ِّ

ااا ِّ  َ ِّا   
ِْ َْااا
يِّخِ ٍِ ااا ِّ ِااا اااْ ِّم  ااا ِّو      ِّ  ش 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 054

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

يف جؿقع ُكسخ التحؼقؼ، وأكثر هروح إلػقة، وجام يف هرح  وققلف:  َما لِِذي، هذا الذي

الؿؽقدي  ما الذي،: أي  وأخر ما الذي فقف العؿؾ،، وقال الشاطبل يف هرحف: جام يف بعهض 

-الـُسخ  وأخر ما لذا،: أي  وأخر ما لذا فقف العؿؾ،، ومعـك هذه الروايات متؼارب، ثؿ قهال 

تـؽقرها، أسؿام إفعال أسؿام، أسؿام كؽهرة أم أسهؿام يف تعريػ أسؿام إفعال و -رحؿف اهلل

 معارف؟ فؼال يف تعريػفا وتـؽقرها: 

ُِّْ يُِّان اااااَو
ٍِ َْااااا ِِّاَ ااااا

ِّبِت نْاِ ْْ اْ ُاااااا ِّو 

ِّ

ُِِّّْ  َ اُ ِّب اااااا ْ  ِْاااااااُ ِِّتااااااو  اااااا ِّو    ِِّمنْش 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

فنذا قؾت: صف يا محؿد، معرفة، وإذا قؾت: صٍف يا محؿد، كؽرة، فقختؾػ الؿعـهك، صهٍف: 

ؿ، اسؽت عـ كؾ حديث، كؽهره، أمها صهف يها محؿهد: فاسهؽت عهـ ههذا الحهديث اسؽت تبؾ

الههذي تههتؽؾؿ فقههف، وٓ تؿـعههف مههـ الحههديث يف  قههره، طقهه . اكتفههك مههـ الؽههالم عؾههك أسههؿام 

ف أسهؿام إصهقات، ومثَّهؾ لفها  إفعال، وسقـتؼؾ إلك الؽهالم عؾهك أسهؿام إصهقات، فعهرَّ

 فؼال:

ْ ِقاااا اااا ِّٓ ِّا  ِّم  ُِّ وطِاااائ  ِْ اااا ِّبِاااا م  ُِّ ِّو 

ِّ

اُ ِِّّ او خ ُِّاْج   ِّا ِ ْ اِ ِّ   ِْ ِّاْت
ِْ ُِّمْ  ِ ْْ ِِّم

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااْئِّ ق  اا خِّ   أِِّ ا  ا  يِّ  ْلاا  
ٍِ اِّاَ اا  ٍ اا   ِّ

ِّ

ِّ...............................ِّ

أجدى بؿعـك أعطك وأفاد، يعـهل الهذي ُيػقهد الحؽايهة ههق أيًضها مهـ أسهؿام إصهقات، 

 ا أسؿاٌم مبـقة، فؼال:ومثَّؾ لف بؼ ، ثؿ ذكر أن أسؿام إفعال وإصقات كؾف

ـِ َفْفهَق َقهْد  َوالَزْم بِـَها الـَّهقَعْق

 َوَجْ  

 

 

ولعؾف مـ الؿػقد أن يذكر معاين أسهؿام إفعهال التهل ذكرهها بسهرعة، فهذكر ههتان: وههق 

بؿعـك الػعؾ الؿاضل بُعهد، وصهف: بؿعـهك فعهؾ إمهر اسهؽت، وأوه: بؿعـهك الػعهؾ الؿضهار 

: بؿعـك استج ، وي: أتعج ، هقفات: بُعهد، عؾقهؽ إذا أتقجع، ومف: بؿعـك الؽذب، وآمقـ

كاكت فعؾ أمر: كلن تؼقل: عؾقؽ زيًدا الزم، دوكؽ: كلن تؼقل: دوكؽ الؽتاب، ففهق ايهؿ فعهؾ 

بؿعـك خهذ، إلقهؽ: إذا كاكهت اسهؿ فعهؾ، بؿعـهك تـحهك: إلقهؽ عـهل: أي تـحهك، رويهدا: ههذا 

، رويهد: مصهدر  الؿـؼقل عـ الؿصهدر، قهد يؽهقن مصهدًرا بؿعـهك امفهؾ، أمفهَؾ  ًٓ ُيفؿهُؾ إهؿها



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 055

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

تؼقل: امفؾ، مصدر، لؽـ إذا كان اسؿ الػعهؾ بؿعـهك الػعهؾ، بؿعـهك أمِفهؾ، بهؾ: بؿعـهك بهع، 

وق : هذا مثال عؾك اسؿ الصقت ق ، ق : هذا حؽايٌة لصقت وقع السهقػ عؾهك الحديهد، 

 حؽاية، طل.

 أهذ؟بلكف متك ُيحؽؿ عؾك الشلم إذا خالػ الؼقاس بلكف هاذ، وسؤال: 

الشاذ مـ خهالػ الؼقهاس، ... ٕ البعهد عهـ الؼقهاس قهد يؽهقن بعهًدا قؾهقاًل، وقهد الشيخ: 

يؽقن بعًدا هديًدا، قد ُيخالػ الؼسؿ مـ وجف، هذا هاذ، وقد ُيخالػف مـ وجفقـ أو أكثهر ههذا 

 أهذ، لؿاذا هذا هاذ وهذا أهذ؟

روٍه لقرتكههف، أن الؽههالم عؾههك التحههذير، والتحههذير هههق: تـبقههف الؿخاطهه  إلههك أمههٍر مؽهه

 ويجتـبف، فؾفذا ُتخاطبف بؾػظ الؿخاط ، تؼقل: إياك والشرط. طق .

جام عـ بعض العرب التحهذير بنيهاي، إذن سهُقحذر مهـ؟ سهُقحذر كػسهف، ومهـ ذلهؽ مها 

أو  «إاا يِّو ِّْا ما ِّ  ا  ِّْ وِّاحاٍفِّ  ا  ِّْإانائ»: -رضل اهلل عـف-ُيصؾ إلك عؿرو 

سؿقع والؼقاس أن يؽقن لؾؿخاط ، ههذا ههاذ، لؽهـ كؿا قال، فحذر كػسف هذا هاذ: ٕن الؿ

 ُيؼرأ عـ الؿتؽؾؿ والؿخاط  يف الحضقر، كالهؿا حاضر، فقؿؽـ أن ُيحذر كػسف. 

وإياه أهد: هذا تحذيٌر لؾغائ ، كقػ ُتحذر الغائ ؟ لقس أمامؽ، ٓ أمامهؽ تحهذره وٓ 

ن التحهذير ُتحهذر، أكت، هذا خالػ السؿاع: ٕكف الؿسؿقع الؿخاط ، وأيًضها يف الؿعـهك: ٕ

إكسان أمامؽ ٓ ُتحذر  ائٌ  عـؽ، فلهد: ٕكف خالػ السؿاع، وخالػ الؿعـهك، طقه . كعهؿ 

 تػضؾ.

 هؾ اسؿ الػعؾ القاحد لف أكثر مـ معـك؟سؤال: 

كعؿ. اسؿ الػعؾ القاحد قد يؽهقن لهف أكثهر مهـ معـهك، كعهؿ. وهؽهذا يف كثقهر مهـ الشيخ: 

ؾؽؾؿة القاحدة أكثر مـ معـك، ههذا معـهك آسهتعؿال يف كؾؿات الؾغة العربقة، هذا قد يؽقن ل

صقرة هق الؿعـك الذي كستعؿؾف أن، ما يؼقل هذا، ولذلؽ أيًّا كهان، قهد يؽهقن لفها أكثهر مهـ 

 معـك.



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 056

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 استػسار بخصقص إسؾقب، وهؾ لف دوٌر يف تحديد معـك الؽؾؿة؟سؤال: 

أسهؾقب الهذي تسهتعؿؾف ٕ أكثر مـ أسؾقب، ... لؾهزمـ؟ أوههؽ يف إسهؾقب، الشيخ: 

أكههت، إسههؾقب هههق الههذي يحههدد معـههك الؽؾؿههة الههدققؼ، فػههل الرفههع لفهها معههاين مختؾػههة، 

وإسؾقب هق الذي يحدد الؿعـك الذي تريهد، فالخالصهة أمها أسهؿام إفعهال قهد يؽهقن لفها 

 أكثر مـ معـك، وهل اسؿ فعؾ، والذي ُيحدد الؿعـك الؿراد هق إسؾقب، كعؿ. تػضؾ.

 وأحؼقة وضعف مع الؿػاعقؾ.الؿـصقب عؾك آختصاص، حؽؿ صقص بخسؤال: 

بال، وههذا الهذي فعؾهف ابهـ هشهام، يؼهقل الؿـصهقب عؾهك آختصهاص ههق مهـ الشيخ: 

الؿـصههقبات، كعههؿ، حؽؿههف الـصهه ، وكههذلؽ التحههذير واإل ههرام، الؿـصههقب عؾههك التحههذير 

ف، فؾهق أكهف أدخؾفها يف واإل رام حؽؿف الـص ، كؾفا مػاعقؾ، كؾفا تهدخؾ يف بهاب الؿػعهقل به

الؿػاعقؾ لؽان أفضؾ، وهذا الذي فعؾف ابـ هشام، ابـ هشهام يف قطهر الـهدى، جعهؾ كهؾ ههذه 

إبقاب أدخؾفا يف باب الؿػعقل بف، عـدما ذكر باب الؿػعقل بف وهرع، قال: ومـهف الؿـهادى، 

 ومـف التحذير، ومـف آختصاص، فؽؾفا تدخؾ يف الؿػعقل بف، كعؿ.

 قت أسؿام إفعال؟ س: لؿاذا ُبـ

 طبًعا هذا سمال كحقي، قالقا: ٕهنا أهبف بالػعؾ وإصؾ يف الػعؾ البـام، كعؿ.

 بخصقص دخقل الرتخقؿ عؾك الرتكق .سؤال: 

الرتخقؿ، ٕ، ٓ يؽقن إٓ عؾك ما رواه سقبقيف يف ترخقؿ الؿركه ، لؽهـ إفضهؾ الشيخ: 

قههال:  وبعؿهرو كؼهؾ، فقهف تهرخقؿ الؿركهه  الرتكقه  ٓ يدخؾهف الرتخهقؿ، الرتخهقؿ يف الؿػهرد، 

ترخقؿ مزج، ترخؿ اسؿان: كتلبط هًرا، فرتَّخؿ بحذف الؿرك  الجزم الثهاين، لؽهـ الؿشهفقر 

خؿ، استسههفؾ تػصههقؾ يف هههذه، لقسههت يف إلػقههة، لقسههت يف ألػههاظ  عـههد الـحههقيقـ أكههف ٓ ُيههرَّ

 طق .إلػقة، فػل إصؾ كعقد إلك مقضقعـا، باقل حتك كـتفل الققم، 

كـتؼؾ بعد ذلؽ إلك الباب الثالث والخؿسقـ، ولعؾـا كـفقف قبؾ كحاول فقف، الباب الثالهث 

يف أربعة عشهر بقًتها، ذكهر  -رحؿف اهلل تعالك-والخؿسقن، هق:  باب ُكقَكل التَّقكِْقِد، وقد عؼده 



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 057

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

أثهر كهقن  فقف أربع مسائؾ: إولك: تعريػ كهقين التقكقهد. الثاكقهة: عؾهك مهاذا يهدخالن. الثالثهة:

التقكقد يف آخر الػعؾ. الؿسللة الرابعهة: خصهائص كهقن التقكقهد الخػقػهة. فبهدأ بهالؽالم عؾهك 

 تعريػ كقين التقكقد، فؼال:

ـِ ُهَؿههها  لِؾِػْعهههِؾ َتقكِْقهههٌد بِـُهههقَكْق

 

ّـَ َواْقِصهههَدْكُفَؿا   َكـُهههقَكل اْذَههههَب

 

 

 

 

 

-أكقاع التعريهػ، ثهؿ ذكهر  وهذا التعريػ كؿا قؾـا مـ قبؾ هق تعريٌػ بالتؿثقؾ، وهق مـ

عؾهك مهاذا يهدخالن، ففؿها ٓ يهدخالن عؾهك كهؾ الؽؾؿهات، وإكؿها يهدخالن عؾهك  -رحؿف اهلل

 كؾؿاٍت معقـة، بقَّـفا فؼال:

َ ااااا 
ااااا ِّآ ِ ا ْ    ااااا ِّو  ِّاْخ  

ِْ ا ااااا   ُِّاؤ  

ِّ

َ ااااا ِّ
اااااْ طخ ِّ َمااااا ِّ    ِ ِّ  وِّ   ااااائس اِّط     َِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ُِّمْسااااات ْق    ِّ ْس ااااا س  ااااا ِّ  
ِّ  وُِّمْث  تخااااا ِّخِ

ِّ

ااااَ ِِّّ ِّٓ ِِّّو    ب ْ اااا   ِّو  ْْ اااا ِّو   اااا ِّم  ِّب ْ اااا  

ِّ

ِّ

ا اااا   ا ِااااِئِّا ج  و  ِّط  ْْ َْاااا ِِّإَِماااا ِِّماااا ال  ِّو 

ِّ

ِّ..............................ِّ

فبقَّـ ما تدخؾ عؾقف، وما ٓ تدخؾ عؾقف، ثؿ ذكر أن كقن التقكقهد إذا دخؾهت عؾهك الػعهؾ، 

 فنهنا قد تمثر يف آخره، فبقَّـ هذا إثر، فؼال:

...............................ِّ

ِّ

اِّ ااااا ْبُ      ِّ َْ ؤَ اااااِ ِّاْخاااات  َُ ِّا  آِ اااا   ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااا   َ ِّبِ ْس َْ َ  سِّ  ااا ُِّمْغااا ْ ااا     ِّ ُْ اْ اااُا  ِّو 

ِّ

اااا ِّ  َ ااااْ ُِّ ِ  اااا ن ِّ   ِّ  ح  ْْ ِِّماااا اااا ن ت  ِّل 

ِّ

ِّ

ُِّْإَِّٓإ  ِاااااْ ِّ نَااااا خ 
ٍِ ِّاْ     َ ْغااااا َُ ا  ِّو 

ِّ

ِّخِااا ِّآِ ااا ِِّا ِ ْ اااِ ِّ   ِاااْ ِِّّ ْْ ُاااا ِّا  ْْ إِ ِّو 

ِّ

ِّ

َْاااا اااا ِّال   خ
اخِ ُِّْا  ِِّمنْاااا ُْ َ اااا خ  ْل   اااا ِّا    ِّ

ِّ

ِّ  َ اااااْ  ِّت  َْ  َ ِّ   ْتااااا   ااااا  خ اِوِّا  ا اااااو  ِّو 

ِّ

ِّ

خِااا  ِّو  ِْ َْ ااا    ِّم  ـِ ااا
اخِ ِّا  ْْ ِِّمااا ُْ خااا

ٍِ اْ  ِّو 

ِّ

ُِّ  ااااا ِّ ااااا نِت  ُِّمج  اااااْا   ااااا ِّ   ا  اِّو  ِّو 

ِّ

ِّ

اا  ا  ْساا ِِّو  اا ِِّمنْااُ ِّبِ  ا  ِّا  ْْ ااَ ِّن ْحااُوِّاْ   

ِّ

ا  ِّ او  ِ اْتُِّمس  ِّو  ْْ َُ اْغا ِّو  ْْ و وِمِّاْ      ِّ

ِّ

ِّ

، وققلف:  َواْهُؽؾُف َقْبَؾ ُمْضهَؿٍر  ـٍ ، قؾـها: كؾؿهة لهقـ فقفها روايتهان: َلهقـ مخػػهة مهـ لهقِّ ـٍ َلهْق

، باإلضافة، وققلف:  َيا َقهقِم اْخَشهقْن، يها قهقِم: كهذا يف أكثهر الـُسهخ،  ـٍ : أي  ُمْضَؿٍر ذي لِْق ـِ ولِق

ويف بعضفا  يا َققُم، وهؿا جهائزان يف الؿـهادى الؿضهاف إلهك يهام الؿهتؽؾؿ، ثهؿ تؽؾهؿ يف آخهر 

كقن التقكقد الخػقػة، فهنن لفها خصهائص تخهتص هبها عهـ كهقن التقكقهد  الباب عؾك خصائص



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 058

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 الثؼقؾة، وهل أربع خصائص: 

إولهك: عهدم وققعفها بعههد ألهػ آثـهقـ، وعههدم وققعفها بعهد إلههػ الػارقهة بعهد كههقن 

 الـسقة، وقال يف ذلؽ:

ِّإ  ِااااْ ِّ ِّب ْ اااا   اااا خ   َْ  ِ   ِّ ـْ اااا ق    ِّ ْْ ِّو   اااا

ِّ

ْسااااُ م  ِّ  ِااااِّ ِّو    أ  ااااِ ْا     ِّ ْْ ِّْ ِّ اِاااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ا ااااااااا خ ااااااااا ُِّمؤ   ش     ْ   ِّ َْ ااااااااا ِِّ  ِّو    ِ خ

ِّ

اِّ ُِّ ْتااانِ  
ِْ ااا  ن  َِ ِّا ِْ ِّإ  ااا ُِّناااو ْ ااا خ

ِّخِ

ِّ

ِّ

وققلف:  َوَلْؿ َتَؼْع َخِػْقَػًة، فقف روايتان: إولك: خػقػًة بتـقيـ الـص ، وهذا هق إكثهر يف 

تؼههع، الـُسههخ والشههروح، وجههام يف بعههض الـُسههخ والشههروح خػقػههٌة بههالرفع، فخػقػههٌة: فاعههٌؾ ل

وخػقػًة: حال عؾك تؼدير ولؿ تؼع الـقن حالة كقهنا خػقػًة، ومثؾ ذلؽ ُيؼال يف: لؽـ ههديدًة، 

 بالـص  والرفع.

والخصقصة الثاكقة لـقن التقكقهد الخػقػهة: أهنها ُتحهذف إذا جهاورت سهاكـًا، إذا جهاورت 

 هق ققلف: قبؾفا أو بعدها، ُتحذف إذا جاورت ساكـًا، أو وقعت بعد ضؿٍة أو كسرة، وذلؽ 

ِّ ف 
َِ
ِّا  ْس
اااا  ِ ِّ ِس  اااا خ   َْ  ِ ْفِّ  

ٍِ اْ اااا ِّو 

ِّ

ِقاااااْ ِِّّ اِّ    َ ِّإ
ااااا س ْتح  َْااااا ِِّخ  ِّال  ب ْ ااااا   ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

والخصقصة الثالثة لـقن التقكقد الخػقػة: أكف إذا ُحذفت كهقن التقكقهد الخػقػهة، الحهذف 

ذا ههق الؿذكقر يف البقت السابؼ، فنكف ُيرد إلك الؽؾؿة ما ُحِذف مـفا، مـ ألػ كقن التقكقد، وه

 ققلف: 

َواْرُدْد إَِذا َحههَذْفَتَفا فِههل الَقْقههِػ 

 َمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

 

ـْ َأْجؾَِفهها فِههل الَقْصههِؾ َكههاَن   مِهه

 ُعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههِدَما

 

 

 

 

 

الخصقصة الرابعة لـقن التقكقد الخػقػة: أهنا ُتؼؾ  ألًػا يف الققػ إذا وقعهت بعهد فتحهة، 

 :  -رحؿف اهلل-وهذا هق ققلف 

ااااااا    ِ   ِّ َس ااااااْت ِّخ  ْبااااااِ   نْش  ِّب ْ ااااااا   ِّو   

ِّ

ااا ِّ    ِِّ ْْ ااا ااا ِِّ   
ُقاااوُ ِّخِ ااا ِّ    َ ااا ِّ   ْ  خ ِّو 

 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ذلههؽ يف عههدة أبقههاٍت يف  -لكرحؿههف اهلل تعهها-وسههبؼت اإلهههارة إلههك اسههتعؿال ابههـ مالههٍؽ 

 .ألػقتف

 بخصقص الرتخقؿ.سؤال: 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

يف أي بقت؟ الرتخقؿ. آخر بقهت ... أكهت رخؿهت، حهذف الهدال، عؾهك لغهة مهـ الشيخ: 

يـتظر: أحـق، كعهؿ، طبًعها ههذا أن يف  قهر الـهدام، يعـهل يـتظر: أحؿَد أحـك، وعؾك لغة مـ ٓ 

 محؿد، كؼهقل: ههاذ، ههذ أكهف 
ِّ
 محؿد، سؾؿُت عؾك أحؿل

َّ
كلن تؼقل مثاًل: سؾؿت عؾك أحؿل

يمخذ يف  قر الـدام، كعؿ الرباعل، الرباعل أصاًل يف آخهره، ٓ ُيختؾهػ يف ذلهؽ، مالهؽ، كقهػ 

فَع، وعؾك لغة مـ ٓ يـتظر: يا ماِل افهِع، ومهـ ذلهؽ ُترخؿ مالؽ؟ عؾك لغة مـ يـتظر: يا مالِل ا

ِّ﴿الؼرامة،  بن   َْن  ِّا  َ ْقاِلِّ    
ْواِّا  ِّم   ُِ ِّ ِ  َ ن    ، الػعؾ الرباعل يقضع يف آخره.[22]ا    ف ﴾و 

 هؾ إحؽام الـحقية واردة يف الؼرامات السبع؟!سؤال: 

اترة والشاذة، الؼرآن ما كهزل كتاًبها ، وٓ يف الؼرامة العاهرة، وٓ يف الؼرامة الؿتقٓالشيخ: 

كحقًيا، الؼرآن كزل كتاب هداية، ولؽـف كزل بؾغة العرب، فؿا فقف مـ قرامات متقاترة ففق عؾهك 

 أصح الؾغة، ولؽـ هـاك أوجًف جائزًة، لؿ تِرد يف الؼرامة يف الؼرآن الؽريؿ.

َتْعُثههقا، وهههل لغههٌة  قؾـهها مههـ قبههؾ يف الؼريهه : وٓ تعثههقا، هههذا لغههة، والؾغههة إخههرى  وٓ 

 .ات، يا أخل الؾغة أوسع بؽثقرفصقحة، لؽـ ما وردت يف الؼرام

 بخصقص آختصاص بالؿدح.سؤال: 

بعقده هذه، كعؿ هل مـصقبة عؾك الؿدح، هذا اختصاص بالؿدح، لؽهـ الـصه  الشيخ: 

عؾك الؿدح أوسع مـ آختصاص، يعـل مـ آختصاص أن تريد بف كػسهؽ، ههق كػسهؽ، أو 

عتؽ، كحق الؿدح ٕ بابف واسع، يؽقن جام لؾؿتؽؾؿ ولغقر الؿتؽؾؿ، فؾفذا حتك يهليت يف مجؿق

قطع الـعت الذي قؾـاه: كلن تؼقل: جام محؿٍد الؽريؿ، ومؿؽهـ تؼهقل: جهاَم محؿهد الؽهريَؿ، 

تؼطع الؾػظ تريهد الؿهدح، يعـهل أعـهل الؽهريؿ، وأكهت تؼصهد بهذلؽ أن تؿدحهف بهالؽرم... ٕ 

عؾك الؿدح أوسع، الـص  عؾك الؿدح والذم أوسع بؽثقر مـ...، سهفؾة أوسع، ٕ ٕ الـص  

 أن؟ 

 واهلل أعؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ عؾك كبقـا محؿد.

 



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 061

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 الرابعالذرس 
 

¢ 

أن  -عهز وجهؾ-قبؾ أن كبهدأ، كحه  أن كعتهذر عهـ إمهس فؼهد كـهت متعًبها، فـسهلل اهلل 

 حال. يحسـ إمقر عؾك كؾ 

¢ 

الحؿههد هلل رب العههالؿقـ، والصههالة والسههالم عؾههك كبقـهها محؿههد، وعؾههك آلههف وأصههحابف 

 أجؿعقـ، أما بعد...

يههقم -فسههالم عؾههقؽؿ ورحؿههة اهلل وبركاتههف، وحقههاكؿ اهلل و قههاكؿ يف عصههر هههذا القههقم 

الخامس والعشريـ مهـ ههفر رجه  مهـ سهـة ثـتهقـ وثالثهقـ وأربعؿائهة وألهػ مهـ  -اإلثـقـ

ـبقية، لـؼعد يف جامع الزهرام يف مديـة البؽقرية الدرس السابع مـ دروس فهتح ألػقهة الفجرة ال

 .-عؾقف رحؿة اهلل-بـ مالؽ 

وفتحـا مـ أبقاهبا حتك أن، أو فتحـا مـ أبقاهبا إلك أن: ثالثهًة وخؿسهقـ باًبها، لـهدخؾ 

رحؿهف اهلل -مالٍؽ بعد ذلؽ إلك الباب الرابع والخؿسقـ، الباب الرابع والخؿسقن، جعؾف ابـ 

يف سهبعٍة  -رحؿف اهلل تعهالك-لؿا ٓ يـصرف مـ إسؿام، قال: ما ٓ يـصرف، وعؼده  -تعالك

 وعشريـ بقًتا. 

وإسؿام التل ٓ تـصرف، أو إسؿام الؿؿـقعة مـ الصرف هل إسؿام التل ٓ تـهقن، 

لهؽ الؿهراد بالصهرف يف وُتجر بالػتح، وققلفؿ السابؼ: الؿؿـقع مـ الصرف، سقبقـ لـا ابـ ما
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

هذا البهاب، وقهد ذكهر يف ههذه إبقهات عؿقًمها مسهللتقـ: الؿسهللة إولهك: تعريهػ الصهرف، 

ًٓ اثـا عشر اسًؿا، سبعة مـفها مهـ  والؿسللة الثاكقة: إسؿام الؿؿـقعة مـ الصرف، وهل إجؿا

 الؿعارف، وثالثٌة مـفا مـ إوصاف، واثـان عامان.

بتعريػ الصرف الذي ُمـعت مـف هذه إسهؿام، فؼهال  - تعالكرحؿف اهلل-فبدأ ابـ مالٍؽ 

 :  -رحؿف اهلل -

َ ن اااااا  ااااا ُِّم       ِّ  ْ نْاااااِوْا ِّا َ اااااْ ُفِّ  

ِّ

ن ااا ِّ ِّ  ْما  ُْ ِّآْتااا ُْ ُااااو ِّا 
ِْ ْ نخااا ِّبِااا ِّم 

ِّ إذن ففذه إسؿام مؿـقعٌة مـ تـقيـ التؿؽقـ، الهذي يهدخؾ عؾهك إسهؿام الؿتؿؽـهة يف  

ذكههر هههذه إسههؿام الؿؿـقعههة مههـ الصههرف واحههًدا واحههًدا،  آسههؿقة، ثههؿ هههرع بعههد ذلههؽ يف

فالؿؿـقعههة مههـ الصههرف إول هههق آسههؿ الؿختههقم بههللػ التلكقههث، وهههذا أحههد آسههؿقـ 

رحؿهف اهلل -العامقـ، يعـل ُيؿتـهع مهـ الصهرف أًيها كهان: عؾًؿها، أو صهػًة، أو  قهر ذلهؽ، فؼهال 

 يف ذلؽ:  -تعالك

ااااا ِّ قخ َْاااااَُِِّّمْ   
اااااة  ُِ ِّا َتْةنِ ِّخ  ـْ ن ااااا ِّم 

ِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ

ِـِّّْ ااا ااا ِّو     َ   َْ اُ ِّ   اااو  يِّ  
ٍِ ِّاَ ااا ااْ ف    ِّ

وآسؿ الثاين مـ إسؿام الؿؿـقعة مـ الصهرف ههق القصهػ الهذي عؾهك وزن فعهالن، ِّ

 إذن ففذا أحد إوصاف التل تؿـع مـ الصرف: ٕهنا عؾك وزن فعالن، فؼال:

ِّْْ اااِ  ْ ااا ِّت  ااا ِّو 
ِّخِ  ْ ْ ااا   اِّخ  اا  

ائِ ِّو   

ِّ

ُِّاااا  ِِّّ ْْ   ِّ ْْ ِِّْْمااا ُِّ اااتِ َْاااَّس
ْةنِ ِّأِّبِت ااا  ِّ  

يريد كحق حرصان، و ضبان، وآسهؿ الثالهث مهـ إسهؿام الؿؿـقعهة مهـ الصهرف ههق ِّ

 :  -رحؿف اهلل-القصػ الذي عؾك وزن أفعؾ: كلحؿر، وأصػر، ويف ذلؽ يؼقل 

ااااا  ِّ ِّ  ْخ   ُْ  ْ و  ِّو  ِّاْ اااااِ  ٌّ ْ ااااا   و  ِّو 

ِّ

ة ْ اااااش   ِِّّ ِّبِت ااااا ِّ  
َْاااااَّس

ْةنِ   ِّ نُاااااوع  َْ ِّم 

ِّ َِّْ َْ ِِّّْْو    ِ ااااااا ََ ْ اااااااِ  ِّا و   ِ ااااااا ِا   ِّ

ِّ

ِِّّْ ََ
َِ ْتااااااا َِ ِّا  ِ ااااااا ِا اااااااة ْاب ـِّسو      ِّ

ِّ ِـّْ ُِّوِغاااا ِْ ونِاااا َْااااُ ِّ ِا  ِّا ق  ُْ م  َْ اااا ٕ  ِّخ 

ِّ

ِـِّّْ ُِّمنِاا ُْ اُخ ْ اا خ ِّاْنِ اا   اا ِّإ ْ ااِ ِّو 
ِّخِ

ِّ اااااااا  ِّو   ْخ   َ اااااااا   ِّو   ْ  ِّو   ْلاااااااا    

ِّ

ااااا ِّ نْ    َ ِّا   ْ ااااان   اااااْ ِّا  ْ اااااُ وخ   ِّو    ِّم 

ِّ ، هق بتخػقػ الف
ٌّ
ؿزة بحذففا، وكؼؾ حركتفا إلهك التـهقيـ قبؾفها، وققلف:  ووصٌػ اصؾل
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

وققلف:  وعارَض اإلسؿقة، آسؿقة يف إصؾ هؿز ا هؿزة وصؾ، ولؽـفها ُقطعهت لضهرورة 

الشعر، ثؿ يذكر لـا آسؿ الرابع مـ إسؿام الؿؿـقعة مـ الصرف، وهق القصػ الؿعهدول، 

لهذي عؾهك وزن  فعهالن،، وهذه آخر إوصاف الؿؿـقعة مـ الصرف، بعد أن ذكر القصػ ا

 والقصػ الذي عؾك وزن  أفعؾ،، أن القصػ الؿعدول، وقال:

ُِّمْ ت   ااا ِّْ
ْ ااا س ِّو  ـ  ااا ِّم 

اااْ  س   ِّ ـُ نْااا م  ِّو 

ِّ

ااا ِِّّْ    ُ ِّو   ْ ااا   َُ ْثن ااا ِّو  ااا ِّ  ْ ااا ِّم 
ِّخِ

ِّ اااااا   َ ُش   ِّ  ْ اااااا   َُ ْثن اااااا ِّو  ِّم  ُْ  ْ و  ِّو 

ِّ

ااااا ِّ  َ    َُْ ِّخ   ـس ِّٕ ْاب ااااا
اِ ااااا س ِّو  ْْ ِِّمااااا

ِّ لؿؿـقعههة مههـ الصههرف هههق: آسههؿ الههذي عؾههك وزن وآسههؿ الخههامس مههـ إسههؿام ا

 مػاعؾ،، أو  مػاعقؾ،، وهق آسؿ الثاين مؿا ُيؿـع مـ الصهرف مطؾًؼها، سهقام أكهان عؾًؿها أم 

وصًػا أم  قر ذلؽ، وإول: هق ما كان مختقًما بللػ التلكقث، فؼال يف آسؿ الذي عؾك وزن 

  مػاعؾ، أو  مػاعقؾ،:

ِّ ْس ُِّمْ ااااا ِ ـس ااااا َْ ِّ ِج  ْْ ُ ااااا ااااا ِ   ِّو  ِّم   

ِّ

ااااااا خِ  ِِّّ   ِّ ـس نْااااااا  َ ِّبِ َْااااااا    ِ    َ ِّ  ِوِّا 

ِّ

ِّ

اِاي و  اااااا  ج    ُِّْ ِِّمنْاااااا
اِّاْ ااااااتِ   س  َ ِّو 

ِّ

ااااا ِايِّ س  اِّ  ْلااااا ِِ ِّ   ااااا و ل  ااااا ِّو  ْخ خ ِّا 

ِّ

ِّ

ِـِّ اااااااا َْ اِّا ج   ٍ ِّبِشاااااااا اِوْا   اااااااا   ِّو  ِس 

ِّ

ِـِِّّ نْااااا  َ اااااومِّا  َْ ااااا ُِّ  ِّاْ ت غ   ْ ااااا     ِّ

ِّ ِّ ْْ ااااا ِّ  ِحااااا  َ ِّ  وِّبِ    َ ُِّتااااا
ِْ ِّبِااااا ْْ إِ ِّو 

ِّ

اُفِِّّ ِّخ  ْٓنِ ااااا  
ِْ ِِّّبِااااا ّْ ِّا ِحااااا ُْ نُْ ااااا ِّم 

ِّ

ِّ

وآسؿ السادس مؿها ُيؿـهع مهـ الصهرف ههق: العؾهؿ الؿركه  تركقًبها مجزًيها، وأن بهدأ 

 بذكر الؿعارف التل ُتؿـع مـ الصرف، بادًئا بالعؾؿ الؿرك  تركق  مزج، وفقف يؼقل:

َ   ااااا  ُِّم   ُْ اااااْ خ    ِّ ـْ ِّاْمن ااااا  ْ ا    ااااا ِّو 

ِّ

ْ اااِ ِّاا ِب ااا ِّ ِّن ْحاااُوِّم  اااْ  س ِّم  َْااائ 
ِ  ْ   ِّ

ِّ

ِّ

ومعِد يؽرب هق عؾؿ مـ أعالم العرب، وُيـطؼ هؽذا معِد يؽرب، وٓ ُيؼال: معِد يؽهرب 

بقاميـ، فؾقس آسؿ هؽذا: معِد يؽرب، فالؿعِد كِرب، ثهؿ يهذكر آسهؿ السهابع مهـ إسهؿام 

 الؿؿـقعة مـ الصرف وهق: العؾؿ الؿختقم بللٌػ وكقٌن زائدتقـ، فقؼقل يف ذلؽ:

يِّْ اااا  
ائِ اااا ِويِّ     ِّ ا    ٍ اااا اااا ِّ   ْ   ن  ِّخ 

ِّ

اااااااااااااا ِّ ااة ْ   اش  ن  ِّو     ْ ااااااااا  اا         ِّ

ِّ

ِّ

 وآسؿ الثامـ مـ إسؿام الؿؿـقعة مـ الصرف هق: العؾؿ الؿمكث، وفقف يؼقل:
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

اااااا  ق  ُِّمْ    اااااا  س ِّبِش  اِّمؤَنااااااَّ   ٍ اااااا   ِّ

ِّ

ااا ِِّّ ق  ِّاْا   ُْ وُنااا ااا ِاِّ   ِّا    ـِ نْااا ِّم  ُّ اااْ  ِّو   

ِّ اااق  ِّْ ِّ  وِّت  ُحاااوا  ِّ  وِّ  
ِْ
ِّا اااَث   اااود  ِّخ 

ِّ

ااا ِّْ  وِّ  ِِّّ    َ ِّ  ْ ِّٓ ِّاْتااا
ِّاْمااا    أس  ْ ِّاْتااا

ِّْاااا س

ِّ ِّ ْْ اا   اِّت  َْ خ
ِ ٍْ اا ِمِّ  

َِ اا  اا ِّا   
ِّخِ ِْ اا  ْلش  ِّو 

ِّ

ِِّّ ّْ اااا     ِّ ـُ نْاااا  َ ا  ِّو  ِشنْاااا   اااا خِّ    َ ُ ْج ِّو 

وققلف يف البقت إخقر:  وُعجؿة، بالقاو، هق الذي يف أكثر الـسهخ، وجهام يف بعضهفا بهلو ِّ

قعة مـ الصرف هق: العؾهؿ إعجؿهل،  أو ُعجؿًة،، ثؿ يذكر آسؿ التاسع مـ إسؿام الؿؿـ

 وفقف يؼقل:

ِـّْ اا ا َت  ِْاااِ ِّم  ِّو  ـِ ْغاا ِّا و  اا ن
َِ
ا   ج  ِّو 

ِّ

ِـِّّْ ِّاْمت ن ااا ُْ اااْ ُخ   ِّ
ِْ
ااا ِّا اااَث       ِّ

ْاااا س   ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  زيٌد، أي زيادة، وآسؿ العاهر مـ إسهؿام الؿؿـقعهة مهـ الصهرف ههق: العؾهؿ 

 الذي عؾك وزن الػعؾ، وفقف يؼقل: 

وِّو ِّ َُ ِّ ا    ٍ ااااا ِّا ِ ْ ااااا  ِّ   َن ِّا ُخااااا
ْس  ِّْ

ِّ

ااااااا ِِّّ    ْ ا  ِّو 
ااااااا س  َ  ْ

ة    ِّ ِّ  وِّال   ِااااااائس

وآسههؿ الحههادي عشههر مههـ إسههؿام الؿؿـقعههة مههـ الصههرف: العؾههؿ الؿختههقم بههللػ ِّ

 اإللحام، وفقف يؼقل: 

َِيِّ   ِاااْ ِّ ِّ ْْ ااا ِِّمااا َخ     ِّ َُْ ااا ِّا ِ ااا م  ِّو 

ِّ

ااا ْفِِّّ ِّا نْ   َْت  ااا ِّخ   
ااا دس َِ ح  ِّ ْ ِِّ ْاااا  

ِّ

ِّ

ِّ

: ٕكف ققد إلػ باإللحام: كللؼك، فنذا -رحؿف اهلل-ابـ مالٍؽ  وهذا البقت مؿا ُكؼد عؾك

سؿقت بف فُقؿـع مهـ الصهرف، مهع إن آسهؿ الؿختهقم بهللػ زائهدة ُيؿـهع مهـ الصهرف سهقام 

 قبعثهرى وكؿثهرىكاكت هذه إلػ لإللحام: كعؾؼك ومعزى، أم كاكت هذه إلػ لؾتهذكقر: 

 لصرف: لقجقد هذه إلػ.ما سؿقت بف مام، فنهنؿا أيًضا ُيؿـعان مـ ا

 وحاول بعضفؿ أن ُيصؾح البقت، ويؽسر هذيـ إلػقـ فقؼقل: 

َِيِّ   ِاااْ ِّ ِّ ْْ ااا ِِّمااا َخ     ِّ َُْ ااا ِّا ِ ااا م  ِّو 

ِّ

ُِّ اااا ِفِّ اااا دس ِّ نحااااِوِّإِ ح  ِّمق ااااواأ 

ِّ

ِّ

ِّ

وإلػ تؿـع سقاٌم كاكت لإللحام، أو كاكت لؾتؽسقر، وعؾك ذلهؽ كعهرف أن إلهػ يف 

ؼؾ مها تهذكرون أن؟ إلهػ يف آخهر آسهؿ، وإلهػ  قهر آخر ألٌػ تؽقن عؾك كؿ كقع؟ أيع

الفؿزة، إما كؼقل: إلػ يعـل إلػ الؿديِّهة، سهقاٌم كاكهت ألهػ كائؿهة أو كاكهت واقػهة، ههذا 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ٕ -فرم إمالئل، لؽـ يف الحؼقؼة هؿا حرٌف واحد، كعؿ ففـاك ألػ التلكقث: كُحبؾك، وهـهاك 

كؼبعثههرى : كعؾؼههك ومعههزى، والتؽسههقر: ، وألههػ اإللحههام-الؿؽسههقرة هههذا أمههر إمالئههل

، والؿههُـؼاد عـ أصؾ: كؿرمك أو مسهعك، يعـهل ٓ كختؾهػ اإلطهالم يف الشهعر، ههؾ وكؿثرى

 يؿؽـ أن كعد هذا لقس يف الحؼقؼة ألًػا، هل فتحٌة مشبعة، ففذه إلػات يف آخر ألػ. 

خقهر، وههق: آسهؿ الثهاين عشهر الؿؿـهقع مهـ الصهرف وههق إ -رحؿف اهلل-ثؿ يذكر لـا 

ف الؿعدول، وفقف يؼقل:  الؿعرَّ

ُِّ ااااِ ٓ ِّ ْْ ِّإِ ُْ ااااْ خ    ِّ ـْ ِّاْمن اااا  ْ اااا ا      ِّو 

ِّ

اااااااُث    ِِّّ َْاااااااِ ِّ  وِّ  
اااااااِ ِّا َتو ِ    ُ   ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اااح  ِّْ ااا ِّت  ا َتْ  ِْااااُ ِّم  نِ   اااْ ُ ِّو  ا    ِّو 

ِّ

اُِّاْ ت   ااااا ِِّّْ ْ ااااا خ   ِّ ُْ َْ ِّا َتْ َِااااا
ِْ اِّبِااااا  َ ِّإِ

ِّ ااا   َ ااا ِ ِّ     ْسااا ِِّخ    ااا ِّا ا      ِّ ِْ ِّاْبااا

ِّ

ِِِّّْثخ ُمؤنَِِّّ َْ ا
َِ
  ِّ َ  ِِّ نْا   ا َْاُ ُِّل  

ظِ ِّن  ْماو  ِّو 

ِّ

ِّ

وبذلؽ يؽقن قد اكتفك مـ ذكهر إسهؿام الؿؿـقعهة مهـ الصهرف وههل اثـها عشهر اسهًؿا: 

سبعٌة مـ الؿعارف، وثالثٌة مـ إوصاف، واثـهان اسهؿان عامهان ُيؿـعهان عؾهك كهؾ حهال، ثهؿ 

، فقهذكر أن الؿؿـهقع مهـ يختؿ البهاب بهذكر بعهض إحؽهام الؿتعؾؼهة بهالؿؿـقع مهـ الصهرف

الصرف إذا كاكت إحدى عؾتقف التعريػ، ثهؿ كؽركها الؽؾؿهة: يعـهل كزعـها مـفها التعريهػ، فؼهد 

 زالت مـف إحدى العؾتقـ فقـصرف لزوال إحدى العؾتقـ، فقؼقل يف ذلؽ:

ا ااااااااااا   ااااااااااا ُِّنا  ِّم  ْْ اْ ااااااااااا ِخ  ِّو 

ِّ

اِّ ااا   ََ  ِّ
ِْ َْااا
ااا ِّا َتْ  ِْااااُ ِّخِ ِّم  ُِّ ااا   ْْ ِِّمااا

ِّ براهقؿ معقـًا، كؼقل: فجهام إبهراهقُؿ مسهروًرا، لؾؿـهع مهـ الصهرف، ولهق فؾق أردت مثاًل إل

أردت بههف مـؽههًرا  قههر معههقـ، كؼههقل: فجههام إبههراهقؿ وإبههراهقٌؿ آخههر: يعـههل رجههٌؾ آخههر ُيسههؿك 

بنبراهقؿ، ومؿا ُيػؽف يف ذلؽ أن الؿربد كان عؾك هقبٍة كبقرة، فلتاه أصحابف يقًما لقؼهرؤوا عؾقهف، 

إن كهان فهقؽؿ أبهق الشيخ: ه بهذلؽ، فلرسهؾفا إلهقفؿ تؼهقل: يؼهقل لؽهؿ وأخربوا الجارية لتخرب

إسحام الدجاج خرجت: يعـل أكف مـ أفضؾ تالمقذه وأذكاهؿ، وإن لؿ يؽـ فقؽؿ فاكصهرفقا، 

فاكصرفقا إٓ رجاًل اسؿف عثؿان، قال لؾجارية: ققلل لؾشقخ: اكصرفقا إٓ رجاًل اسهؿف عثؿهان 

لػ وكهقن زائهدتقـ، يؼهقل ذلهؽ لؾؿهربد جبهؾ مهـ جبهال فنكف ٓ يـصرف: ٕكف عؾهؿ مختهقم بهل
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

الـحههق، فؼههال الؿههربد لؾجاريههة: قههقلل لههف: إكؿهها ُيؿـههع مههـ الصههرف إذا كههان معرفههًة، وكحههـ ٓ 

 كعرفؽ، فاكصرف راهًدا يعـل كؽرة، فقـصرف.

ثؿ يذكر إعراب الؿؿـهقع مهـ الصهرف إذا كهان مـؼقًصها، لهق كهان الؿؿـهقع مهـ الصهرف 

 ل مختقًما بقام قبؾفا كسرة، فؽقػ ُيعرب؟ يؼقل يف ذلؽ:اسًؿا مـؼقًصا: يعـ

ِ ااا  ااا ِّخ  نُْقو خ ُِّْم  ِِّمنْااا ُْ ُااااو ااا ِّا  م  ِّو 

ِّ

ْقت ِ ااااا ِّ ِّا 
ااس اااااو  ِّل  ْشاااااا  ِّن 

ِْ ابِااااا ِّإْ   

ِّ

ِّ

ثههؿ يههذكر يف إخقههر أن الؿؿـههقع مههـ الصههرف قههد يـصههرف يف الشههعر والعؽههس: أي 

 الؿصروف ربؿا ٓ يـصرف يف الشعر فريضًة، فقؼقل:

ا ِْٓغاااا ِ   ُِّ اااا ِْفِّو  ن  ُتاااائس ِّ  وِّ   ِّاس

ِّ

اااااْ ِّٓ ِِّّ ْ اااااُ وُفِّ    َ ا  ِّو  ـِ نْااااا  َ وِّا  َُ

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِفِّ نْ   ِّا 

ِّ

بذلؽ يـتفل كالمف عؾك إعهراب إسهؿام ومها يتعؾهؼ هبها، لقـتؼهؾ بعهد ذلهؽ إلهك إعهراب 

 .الػعؾ الؿضارع

 إذا كان عؾك وزِن فعال. بخصقص الؿؿـقع مـ الصرفسؤال: 

ففق ُيجهر بالؽسهرة.  ػؼهان مها بالفها؟ ههق مؿـقٌع مـ الصرف، . عؾك وزن فعال.الشيخ: 

 ققلف: 

 َكههَذاَك َحههاِوي َزائِههَدْي َفْعالََكهها

ٓ يؼصد بف هذا القزن بالذات، وإكؿا ُيريد كؾ عؾٍؿ مختقٍم بللٍػ وكهقن، سهقاٌم كهان عؾهك  

هذا القزن، أو عؾك  قره مـ إوزان، بخالف القصػ، القصػ ٓ ُيؿـع مهـ الصهرف إٓ إذا 

فعالن، لق كهان عؾهك فعهالن وٓ ُفعهالن وٓ فِعهالن ٓ يؿتـهع مهـ الصهرف، أمها كان عؾك وزن 

العؾؿ فُقؿـع عؾك كؾ حال إذا كان مختقًما بللٍػ وكقن، فؾفذا يعـل ربؿا أن هذا هق السهب  يف 

 جعؾ الؿثال عؾك خالف القزن الؿذكقر: لُقعؾؿ أن هذا القزن ٓ ُتراد حؼقؼتف، كعؿ تػضؾ.

 ؾ الـحقي.بخصقص التعؾقسؤال: 

هذا كعقد إلك مها سهللف أحهدكؿ عهـ التعؾقهؾ، العؾهة يف الـحهق، كعهؿ تؼريركها لفهذه الشيخ: 

إمقر هق تؼرير لؿا ورد عـ العرب، العرب إصهؾ فقفها أهنها تجعهؾ إسهؿام معربهًة مـقكهًة، 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

كؿحؿههٌد، ورأيههُت محؿههًدا، وسههؾؿت عؾههك محؿههٍد، إٓ أهنهها يف بعههض إسههؿام حرمتفهها مههـ 

لؽـ أبؼتفا يف حظقرة الؿهههُعرب: جاَم أحؿهُد، ورأيهُت أحؿهَد، وسهؾؿُت عؾهك أحؿهَد، التـقيـ، 

 فاإلعراب ما زال لؿ بف، لؽـف ُمـع مـ التـقيـ، ُمـع مـ الصرف.

وهـاك أسؿام أخرجتفا مـ حظقرة الؿهههُعرب تؿاًما، لقست معربة إًذا لقست مـقكهة، وههل 

قهة، وههذه أسهؿام مؿـقعهة مهـ الصهرف، وههذه إسؿام الؿبـقهة، فهـحـ كهذكر ههذه أسهؿام مبـ

أسؿام مخؾقطة، هـاك طبًعا مهـ يتجهاوز ذلهؽ ههذا التعؾقهؾ، مهع اتػهاقفؿ عؾهك أن إصهؾ أن 

يؽقن معرًبا مـقًكا، يعـل متؿؽـًا، فؼهالقا: أن آسهؿ كؾؿها ابتعهد أن آسهؿقة، ُعققه  بحرماكهف 

فعال، وتركت التشهبف بؼبقؾتفها مـ هلم مـ خصائص إسؿام، إسؿام التل ذهبت تتشبف بإ

إسؿام، ُحرمهت مهـ التـهقيـ الهذي ههق جؿهال إسهؿام، التـهقيـ ههق تجؿقهٌؾ لالسهؿ، لفهذا 

 الػعؾ ما ُيـقن، والحرف ٓ ُيـقن، لؽـ بؼقت يف حظقرة إسؿام يف الؿعربات.

وأما إسؿام التل طالت رجؾفا، فذهبت تتشبف بالحروف، أيهـ الحهروف مهـ إسهؿام! 

سؿام أهرف العربقة، ثؿ تهذه  وتتشهبف بهالحروف، فعاقبقهها عؼاًبها قاسهًقا، فحرمقهها مهـ إ

اإلعراب، وحرمقها مـ التـقيـ ومـ اإلعراب، أكهت تعهرب وههق الهذي يظفهر، فؾفهذا ذكهروا 

أوجف الؿشاهبة بقـ آسؿ والحرف، وأوجف الؿشاهبة بقـ آسؿ والػعؾ، كعؿ. فالعؾة إولهك 

ـ الصرف هل مشاهبة آسؿ لؾػعهؾ، ومشهاهبتف تؽهقن بلوجهف كثقهرة تعهقد الحؼقؼة لؾؿؿـقع م

 إلك هذه العؾؾ التل ذكروها. كعؿ.

هذا بقان لؾقاقهع الؾغهقي، إسهؿام التهل ُتؿـهع مطؾًؼها، ههذه ُتؿـعفها عؾهة واحهدة: يعـهل و

بغض الـظر عـ كقهنا عؾًؿا أو صػًة، ما كحتاج إلك عؾة أخرى، خالص كقهنا مختقمة بعالمهة 

التلكقث، أو عؾك وزن  مػاعؾ،، و مػاعقؾ، ُتؿـع، سقاٌم كان فقفا عؾهة ثاكقهة: كعؾهؿ عؾهك وزن 

  مػاعؾ،، أو وصػ عؾك وزن  مػاعؾ،، أو لؿ يؽـ فقف عؾة أصاًل.

وهـاك أسؿام أخرى ٓ تؿتـهع إٓ بقجهقد العؾتهقـ مًعها، تؽهقن عؾًؿها وعؾهك وزن الػعهؾ، 

ههذه فؼهط بقهان لؾقاقهع الؾغهقي، ههق لهقس تعؾهقاًل مهـ عؾًؿا ممكًثا، وصهًػا عؾهك وزن  أفعهؾ،، 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 الـحقيـ، فؼط بقان لؾقاقع الؾغقي أن هذه ُمـعت لسببقـ، وهذه ُمـعت لسب ، كعؿ.

 بخصقص كطؼ العرب لؾؽؾؿات تذكقًرا وتلكقًثا.سؤال: 

ٕ، هذا لف تحُؽؿ عؾك العرب، كقػ تؼؾ أكف لؿ يجر، وخال هبؿ هذا إمر، يعـهل الشيخ: 

يًضا تحؽؿ وققلـا أيًضا تحُؽؿ، وجام يف قصص عدة عـ العرب أن ههذه فعهاًل تؼهع يف ققلفؿ أ

أكػسفؿ، وكاكت تمثر يف كالمفؿ، يعـهل ههؾ كهؾ العؾهؾ التهل يهذكرها الـحقيهقن، أم بعضهفا؟ 

يعـل ما قصهص يف ذلهؽ أن أعرابًقها قهال عؾهك مها أذكهر، يهدل عؾهك يهدي عؿهرو بهـ العهال، أو 

فؼهال  -هق أعرابل فصقح-أتتف الؽتاب فاحتؼرها، فؼال لف الـحقي إصؿعل، يؼقل: فالٌن لف 

لف: كقػ تؼقل: أتتف الؽتاب، وكتاب مذكر، قال: أتهاه كتهابل، فؼهال إعرابهل: ألهقس الؽتهاب 

صحقػًة، معـك ذلؽ أكف يف ذلؽ أكف ممكث: ٕن الؽتاب يف معـك الصحقػة، ففهذا الؿـطهؼ عـهد 

ن التػاصههقؾ ٓ يؿؽههـ أن تصههؾ إلقفهها إٓ بههالـظر إلههك العههرب، تههدخؾ يف جؿقههع التػاصههقؾ: ٕ

 -تعؾههقالت الػؼفههام-الـظههائر وإهههباه وأخههقات هههذه العؾههؾ كؿهها يػعههؾ الػؼفههام، أن الػؼفههام 

، هذه واضحة، يا أخل يف عؾهؾ كثقهرة -مـ الشارح الحؽقؿ-بعضفا مقثقم عؾقفا مـ الشارح 

 ههذه إحؽهام مهـ الـظهائر وإههباه،  قر مقصقف عؾقفا، وإكؿا مسهتـبطة اسهتـباًطا بهالـظر يف

 ولذلؽ قد تؽقن العؾة متشاهبة، وبـاًم عؾقفا يؼقسقن عؾقفا.

وهـاك مـ الػؼفام مـ أكؽر التعؾقؾ أيًضا، وأكؽر الؼقاس يف الـحهق، فالؿسهللة ههل كػسهفا 

مهـ  يف الـحق، فالذيـ أكؽروا التعؾقؾ يف الـحق ههؿ الهذيـ أكؽهروا التعؾقهؾ يف الػؼهف، كؾفها تهليت

إكدلس والؿغرب إكؽار هذه إهقام، لؽـ مـ جام بالتعؾقؾ هق ٓ ُيختؾػ عؾقف، لؽهـ الهذي 

 ُيختؾػ عؾقف هؾ هذه عؾة صحقحة أم  قر صحقحة.

وكؿهها قؾـهها يف إمههس بعههض العؾههؾ الـحقيههة متػههؼ عؾقفهها، وبعضههفا اجتفاديههة، وبعضههفا 

ُسؿع، لؽـ ما لؿ ُيسؿع كقػ تؼهقس إول وإخقر هق السؿاع، السؿاع بؿا  والحاكؿتؼؾقؾقف، 

عؾقف؟ خالص تبؼك الؾغة هؽذا ما تتقسع، ما تزيد، ما تؼرأ، ما أن تزيهد ههذا بالؼقهاس، فؽقهػ 

تؼقس؟ تػتح إمر عؾك مصراعقف، ثؿ تؼقم ترتجهؾ عؾهك مها تشهام، ٓبهد أن أقهقس، تعهقد إلهك 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 استؼرام كالم العرب وكقػ كاكت تبـل كالمفا بعضف عؾك بعض، كعؿ.

 عقين يف إلػقة، أن يف وضع يؿقـًا ويسار، كعؿ.د

 ؟الؿقصقلة ما إعراب كؾؿة  أي،سؤال: 

بعض العرب ُيعرب أّي الؿقصقلة مطؾًؼا، رفٌع وكصٌ  وجٌر بحس  مققعفا مهـ الشيخ: 

اإلعههراب، هههذا ققلههف: وبعضههؽؿ أعههرب مطؾًؼهها، والقجههف الثههاين: أن تههليت أي الؿضههاف إلقههف 

ف، صدر صؾتفا محذوفة، كلن تؼقل مثاًل، لق قؾهت مهثاًل: أكهرم محذوف، صدر وقرها محذو

 أي الـاِس عـدك، هذا معرب: ٕن الؿضاف إلقف مذكقر. 

فؾق قؾت مثاًل: أكرم أيًّا تشام، هذا أيًضا هذا أقرأ، أيًّا تشام يعـل أي رجٍؾ، أي أحهٍد تشهام، 

قل ٓبد لفا مـ صهؾة فؾؿ تؽقن مضاف إلقف، وحالف أكؽ تحذف صدر صؾتفا: ٕهنا اسؿ مقص

أيًضا: كلن تؼقل: سؾِؿ عؾك أيفهؿ تشهام، عؾهك أي روحهت أسهؾؿ عؾهك أيفهؿ أفضهؾ، أي سهؾِّؿ 

 عؾك أيفؿ هق أفضؾ. 

الخالف فؼط يف الحالة إخقرة، وهق أن يؽقن صدر الصؾة محذوف وهق ضهؿقر، سهؾِّؿ 

وجؿفههقر عؾههك أيفههؿ أفضههؾ: يعـههل سههؾِّؿ عؾههك أيفههؿ هههق أفضههؾ، هههذا الههذي فقفهها الخههالف، 

البصريقـ يؼقلقن: أن إكثر يف السؿاع البـام، سؾِّؿ عؾك أيفؿ أفضؾ، وبعهض الـحهقيقـ ُيـؽهر 

هذه الؾغة أصاًل، فقؼقل: ٓ، ُتعرب كغقرها، سؾِّؿ عؾك أيفؿ أفضؾ، بعضهفؿ أعهرب وبعضهفؿ 

ؾك بـك يف هذه الحالة، أما إذا حدث فالؿضاف إلقف، أو صرحت بالصؾة كامؾة، فنن أيًّ تبؼك ع

 أصؾفا وهق اإلعراب، كعؿ.

 بخصقص الصؾة الطقيؾة.سؤال: 

يعـل إذا كاكت الصؾة طقيؾًة، يف الؿصطػك القصؾ، يعـل إذا كاكت الصؾة طقيؾة الشيخ: 

فقفهها عههدة كؾؿههات، لقسههت مجههرد فؼههط فعههؾ وفاعههؾ، أو مبتههدأ وخههرب، وإكؿهها ... اقههرأ، جههار 

تؼهقل: جهام الهذي قهائٌؿ، فتجعهؾ ومجرور، ظهرف زمهان، ظهرف مؽهان ... يعـهل ٓ يجهقز أن 

الصؾة، صؾة الذي قائؿ فؼهط، ٓبهد أن تؽهقن الصهؾة جؿؾهة أو ههبف جؿؾهة، تؼهقل: جهام الهذي 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

يؼقم، جؿؾة فعؾقف، أو جام الذي هق قائؿ، جؿؾة اسؿقة، قد تحذف الضؿقر لهق طالهت الصهؾة، 

 تؼقل: جام الذي قائٌؿ عؾك هئقن الـاس، كعؿ هـا يجقز أن تحذف.

بالؽالم عؾك إعراب الػعهؾ الؿضهارع، ويعؼهد  -رحؿف اهلل تعالك-، ثؿ يبدأ ُكؽؿؾ، طق 

لف الباب الخامس والخؿسقـ، فالباب الخامس والخؿسقن إعراب الػعؾ، وُيريد بالػعهؾ هـها 

تسهعَة عشهر بقًتها،  -رحؿهف اهلل-الػعؾ الؿضارع: ٕكهف الهذي يدخؾهف اإلعهراب، ويعؼهد البهاب 

ك: رفهع الػعهؾ الؿضهارع. الثاكقهة: كصه  الػعهؾ الؿضهارع. وفقفا يهذكر ثهالث مسهائؾ: إوله

 الؿسللة الثالثة: كص  الػعؾ الؿضارع بلن مضؿرًة جقاًزا ووجقًبا.

فقبههدأ بههالؽالم عؾههك رفههع الػعههؾ الؿضههارع: ٕن الرفههع هههق إصههؾ، والـصهه  والجههزم 

 طارئان، فقؼقل يف رفع الػعؾ الؿضارع:

َُِّ ااااااااَ  اُِّاج   َ اااااااا ِا خ ِّإِ ُِّمغ  ـْ اااااااا ِّاِْاخ 

ِّ

ِِّّ ُ ت ْسااااا     ِّ ن  ِ ااااائس ِّو  ااااا ِ مس ِّل  ْْ ِِّماااا

وققلف: مـ جازٍم وكاصٍ  كذا يف أكثر الـُسخ، ومـفا كسخة ابـ هشام الؿـؼقلة مهـ كسهخة ِّ

تؾؿقذ الؿملػ ابـ الـحاس، وجهام يف بعهض الـسهخ والشهروح  مهـ كاصهٍ  وجهازٍم،، وهؿها 

زٍم وكاصههٍ ،: ٕن متؼاربههان يف الؿعـههك، إٓ أن الروايههة إولههك أفضههؾ، وهههق ققلههف:  مههـ جهها

الـص  يف هذا الباب محؿقٌل عؾك الجزم، كؿا أن الـص  يف إفعال الخؿسهة محؿهقٌل عؾهك 

م الجهزم عؾهك الـصه ، فؼهال:  وحهذففا لؾـصه  والجهزم  الـص ، فؾفذا كجد هـاك أيًضا قدَّ

 سؿف،.

وكههذلؽ كجههد أن الجههر محؿههقٌل عؾههك، آسههػ، وكههذلؽ كجههد أن الـصهه  محؿههقٌل عؾههك 

م الجهر عؾهك الـصه  يف ههذيـ البهابقـ، الجر: كهالؿث ـك، والجؿهع الؿهذكر السهالؿ، فؾفهذا قهدَّ

ا وكصًبا،، ومع ذلؽ فالرواية إخرى صحقحة، وٓ هلم فقفا.  وقال:  جرًّ

وققلف: يف التؿثقؾ: كتسعُد، هذا الذي يف جؿقع الـُسخ وأ ؾه  الشهروح، وجهام يف ههرح 

-دأ بالؽالم عؾك كص  الػعؾ الؿضارع، وذكهر الؿـؽقدي و قره: كُقسعُد بقاٍم مضؿقمة، ثؿ ب

أكف يـتص  بلربعة أحرف وهل: لؽـ، وكل، وأن، وإًذا، فبدأ بهالؽالم عؾهك كصه   -رحؿف اهلل
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 الؿضارع بؾـ، وكل، فؼال:

ااااااااااا ِّْ ُِّْو    ِّاْنِ اااااااااااْ  ِْ ااااااااااا بِ   ِّو 

ِّ 

ؾ الؽالم عؾك كص  الؿضارع بؾـ وكل، ولؽـف سُقػصؾ الؽهالم عؾهك الـصه   ولؿ ُيػصِّ

 قل يف كص  الؿضارع بلن:بلن، فقؼ

ْسِّ ِِّ  ااااااا ِّٓ ِّب ْ ااااااا   ْْ اِّبِاااااااة   ٍ ااااااا   ِّ

ِّ

اا ِّ ِّخ  ْنِ ااْئِّبِش  ّْ اا ِّب ْ ااِ ِّ   ْْ اَ تِاا ِِّماا ِّو 

ِّ اْ ت ِقااااااااْ ِّ ِّو  َْ ااااااااح    ِّ ـ  ا َ ْخاااااااا ِّو 

ِّ

َِِّّْ ُِّمَ ااااا ِ ْشاااااو  ِّخ  َْ   ِّ ْْ ااااا ِِّمااااا ش    َْ ْخِ    ِّ

ِّ

ِّ

ااا      ِّ ااا خ َْ   ِّ ْْ   ِّ ااا    َ ِّ  ْم ْْ ب ْ ُغاااُش ِّو 

ِّ

َقْ ِّ  ِِّّ َْااَُِّّاْتاات ح  اا ِّ   اا ِّ ْ تِش  اا  ِّم   َِّ

ِّ

ِّ

ققلف:  واعتؼد تخػقػفا، هذا الذي يف أ ؾه  الـُسهخ، وجهام يف بعهض الـُسهخ والشهروح: 

 واعتؼد تخػقَػ أْن مـ أنَّ ففق مطِرد، والؿعـك واحد، ثؿ تؽؾَّؿ بعد ذلؽ عـ الـاص  الرابهع 

 :-رحؿف اهلل-لؾؿضارع وهق: إًذا، فؼال 

ْسااااااات ْق    ِّ َُ ِّا 
ِْ  َ اِّبِااااااانِ اااااااُ و  ن    ِّو 

ِّ

ُِّ ااِّ ْْ اا  ِّإِ ا ِ ْ ااُ ِّب ْ ااُ ُِّمو   ْ ِّو  ا    ِّ

ِّ ااا  اْاخ    اْنِ اااْئِّو  ِّو  ُْ َْ ااا
َِ
 َ ِّا  ُْ ااا    ْ ِّ  وِّ  

ِّ

اااا ِّ ِّو     
ْ اااا س ِّب ْ ااااِ ِّ   ْْ ِِّماااا ْْ  َ اِّإِ  َ ِّإِ

ِّ

ِّ

ثؿ يعقد بعد ذلؽ إلك الؽالم عؾك كص  الؿضارع بلن: ٕن أن تـص  الؿضارع ظاهرًة، 

ؾ ال ؾ الؽالم فقف، وأن سُقػصِّ ؽالم عؾك كصه  الؿضهارع بهلن، وأن وقد ذكره مـ قبؾ، وفصَّ

هذه التل تـص  الؿضارع لفا ثالثة أحهقال: الحالهة إولهك: أن يجه  إظفارهها، والثاكقهة: أن 

يج  حذففا، يؼقلقن: إضؿارها، والحالة الثالثة: أن يجقز حذففا وذكرها، فقؼهقل يف الحالهة 

 إولك وهل: كص  الؿضارع بلن مظفرٌة وجقًبا:

ِّ ٓ ِّٓ ِّو   ْ َْ ب اااااااا ِّا ُتااااااااِ مِّْو  اااااااا   ِِّمِّل 

ِّ

ُِّ ااااااِ ْمِِّّ ْْ إِ ِّن  ِ اااااا   خِّو  ْْ اااااا ُاِّ   ِّإْ ش 

ِّ  

     ِّ َْ خ   ِّ ْْ   ِّ    َ ِّ  ْم ْْ ب ْ ُغُش ِّو 

ِّ

َقْ ِِّّ َْاااَُِّّاْتااات ح  ااا ِّ   ااا ِّ ْ تِش  م 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ِّ  َ   ِّ

ِّ

ِّ

ماذا هـاك؟ ارفع صقتؽ، وأن قرأكاها صحقحة، ٓ ٓ قرأ ا متلكهد: ٕكهف تبًعها لؾؿسهللة 



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 070

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 طق  الؿفؿ. السابؼة، متلكد أكك قرأتف،

فذكر كص  الؿضارع بلن مضؿرًة وجقًبا، ثؿ بعد ذلؽ ذكر كص  الؿضارع بلن مضهؿرًة 

جقاًزا، وكصبف بلن مضؿرًة جقاًزا يف مقاضع: الؿقضهع إول: إذا جهات أْن بعهد ٓم التعؾقهؾ، 

 ويف ذلؽ يؼقل: 

ا   
َِ اِّ  وُِّمْغااا ااا ُِّمْظِشااا خ

َِ اااة ِّْاْ  ِّٓ ِّخ 

ام يف بعض الـسخ:  مظفٌر أو مضؿًرا،، فنن كسهرت ُمظِفهًرا وققلف:  مظفًرا أو مضؿًرا، جِّ

أو ُمضِؿًرا ففق حاٌل مـ الػاعؾ، وإن فتحهت مظَفهًرا أو مضهؿًرا ففهق حهاٌل مهـ أْن: ٕن ألػهاظ 

الؽؾؿههات يجههقز لههؽ ان ُتههذكرها، ويجههقز لههؽ أن ُتلكثفهها، وإفضههؾ هـهها الؽسههر  مظِفههًرا أو 

 ِؿرا،.مضِؿًرا،: لؽل يقافؼ الشطر الثاين  ُأض

والؿقضع الثاين لـص  الؿضارع بهلن مضهؿرًة جهقاًزا: إذا وقعهت أن بعهد ٓم الجحهقد، 

 وهل الالم القاقعة بعد كقن الؿـػل، وكذلؽ يؼقل:

َِ ا ا ُِّ ْغا َخ ْت   ِّ  ْ ا  ْ ا ِّ   ِّن  ب ْ    ِّو 

والؿقضع الثالث لـص  الؿضار بلن مضؿرًة جهقاًزا: إذا وقعهت أن بعهد أو التهل بؿعـهك ِّ

، ويف ذلؽ يؼقل: حتك، أو بؿعـ َّٓ  ك إ

ِّخِاا  َُ اِّا ْ ااُ   َ وِّإِ
  ِّ ِّب ْ اا   ا    ٍ اا   ِّ

ِّ

ِ ا ِّ   ِّ ْْ َتا ِّ  ِوِّإَِّٓ   وِغِ ش  ِّ   ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

يؼقل: كذلؽ أن ُتخػك، ُتحذف، ُتضؿر، ومها بقـفؿها اعهرتاض، يؼهقل: كهذلؽ أن ُتخػهك 

لن وُتحذف، إذا وقعت بعهد أو التهل بؿعـهك حتهك أو بؿعـهك إٓ، وكهذلؽ ُيـصه  الؿضهارع به

 مضؿرٌة جقاًزا إذا وقعت بعد حتك، ويف هذا يؼقل:

ِّْْ َ  ُاِّ   اِّإِْغاااا  ٍ اااا َتاااا ِّما    ِّ ب ْ اااا   ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ااا   اِّ    َ ُساااَ ِّ َتااا ِّ   ُجاااْ ِّ     ِّ  ْ اااْت   ِّ

ِّ ِّ وُِّماااااؤَوٓ ِّ ٓخ ااااا  َتااااا ِّ     ِّ  اااااو 
ِّو  ِ

ِّ

ْساااات ْق    ِِّّ َُ اْنِ ااااِئِّا  ِّو  َْ اااا ِّاْاخ   
ِْ ِّبِاااا

ِّ

ِّ

وقعهت بعهد فهام الجهقاب، وُتسهؿك  والؿقضع الخامس لؾـص  بلن مضهؿرًة جهقاًزا: إذا

الػام السببقة، وهل الػام التل تؼع بعهد طؾه ، أو كػهل: كهلن تؼهقل: كعهاد فُلكرمهؽ، ويف ذلهؽ 



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 072

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 يؼقل:

اااْئِّ ِّ  وِّط    ْ ااا س ِّن  َِ ا اااو  ااا ِّل  ِّخ  ب ْ ااا   ِّو 

ِّ

ِّ

ااْئِِّّ ِّن     ْ ااْت ااْتُ م  ِّ   ت  ِّو  ْْ   ِّ ِْ َْ اا ْحغ  ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

د واو الؿعقِّههة، ويف ذلههؽ الؿقضههع السههادس لؾـصهه  بههلن مضههؿرًة جههقاًزا: إذا وقعههت بعهه

 يؼقل: 

ِّ ـْ اا ِّم  ْ ُشااوم  ُِّ ِ ااْ ِّم  ْْ اا ِّإِ اُوِّ       ا ااو  ِّو 

ِّ

عِِّّْ ااا   ِّا ج  ُ ْظِشااا   اِّو  ِّل  ااا خ ْْ ُاااا ااا  ِّ     ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  ُتظِفر، جهام يف بعهض الـُسهخ  وُتظفهر،، ثهؿ يهتؽؾؿ بعهد ذلهؽ عؾهك جهزم الػعهؾ 

زم الػعهؾ الؿضهارع، فؾؿهاذا الؿضارع إن ُحذفت فام الجقاب، فنن قؾت: سقعؼد باًبا تالًقها لجه

لؾؿـاسبة: ٕكف بعد أن ذكر أن الػعؾ الؿضهارع اجلواب: تؽؾؿ هـا عؾك جزم الػعؾ الؿضارع؟ 

لهق  -فام الجقاب-بعد فام السببقة وهل فام الجقاب يـتص ، ط  لق حذفت فام السببقة هذه 

الػعهؾ الؿضهارع: حذفتفا، الجؿؾة كػسفا تعالك فللؼفؿا، لق حذفت الػام ماذا يحدث؟ يـجزم 

 كلن تؼقل: تعالك ُأكِرمؽ، ويف هذا يؼقل:

اااْ ِّ َِ ااا ِّاْ ت  ْ مخ َْااا ِِّا نَْ ااا ِّل  ِّال  ب ْ ااا   ِّو 

ِّ

ااْ ُِّ ِ ااْ ِِّّ اُ ِّ   اا   ا ج  اا ِّو  ْسااُقِبِّا      ِّ ْْ ِّإِ

ِّ ِـّْ اا ِّ  غ  ْْ ْشاا ِّ   ِّن  ِّب ْ اا   ااْ مس ِّل  ُّ ااْ  ِّو   

ِّ

ِـِّّْ ااااا ِّا ق 
ااااا ُ  س ِّ  خ   ْ و َُ ِّ ِّٓ ْ ااااا     ِّ ْْ ِّإِ

ِّ

ِّ

ِّبِ  ِّ  ْ ااا    ِّ ْْ إ ْماااُ ِّإِ ااا  ِّو  ااا ِّخ  َِّْااا ِِّاْخ  

ِّ

ِّاْ اااا    ِِّّ ُْ اااا ْ م  ل  ُِّْو  اب اااا و  نِْ ااااْئِّل    ِّ

ثؿ يعقد بعد ذلؽ إلك الؽالم عؾك كص  الػعؾ الؿضاع بلن مضؿرًة بعد الػهام يف جهقاب ِّ

 الرجام: كلن تؼقل: لعؾؽ تليت فُلكرمؽ، قال:

ا ُِّنِ اْئِّ ا ِّا َ ل 
ِّا    ِ ِّخِ ا ِ ْ ُ ِّب ْ    ِّو 

ِّ

ن اااِّ  َ ااا ِّإِ  ااا ِّا َت ن ْ اااِئِّم  نْت ِساااْئِّ   ِّ ِّا 

ِّ

ِّ

ِّ

م هذا البقهت عؾهك ثالثهة إبقهات السهابؼة: ٕكهف تؽؾهؿ عؾهك أن  وكان مـ إكس  أن يتؼدَّ

الؿضارع يـتص  بهلن مضهؿرًة جهقاًزا إذا وقهع بعهد فهام السهببقة، وواو الؿعقَّهة، فؽهان عؾقهف أن 

م: ٕن فقهف يجؿع الؽالم كؾف مًعا، هـاك قال بعد كصٍ  أو طؾ ، ثؿ ذكهر هـها يف جهقاب الرجها

خالف بقـ الـحقيقـ، فؾق ذكره هـاك مع الؿسللة، ثهؿ بعهد ذلهؽ ذكهر أن الؿضهارع يـجهزم إذا 

ُحذفت هذه الػام، وهذا البقت يف بعض الـُسخ متلخر عـ البقت الثاين: يعـل بعد البقهت الهذي 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 بعده، وكحـ كؼقل: يج  أن يتؼدم، طق .

الػعؾ الؿضارع إذا ُعطهػ عؾهك اسهٍؿ عؾك كص   -رحؿف اهلل تعالك-ثؿ بعد ذلؽ يتؽؾؿ 

خالص، وههذا أيًضها مهـ مقاضهع كصهبف بهلن مضهؿرًة جهقاًزا: إذا ُعطهػ الؿضهارع عؾهك اسهٍؿ 

خالٍص: يعـل خال مـ القصػقة: كلن تؼقل: الصرب وأحُصؾ عؾهك مها ُأريهد خقهٌر مهـ العجؾهة، 

ـهل ههق مها ققلؽ:  وأحصؾ، مضارٌع ُعطػ عؾك الصرب، والصرب اسٌؿ خهاٌل مهـ القصهػقة: يع

 :-رحؿف اهلل-اضطر، فقؼقل يف ذلؽ 

ُِّ  ِاْ ِّ ِّخِْ ا   َس ا  ِ   ِّ ْس ِّ     ِّاْت ْْ إِ ِّو 

ِّ

ْفِِّّ ٍِ اااااا َ  بِتخاااااا ِّ  وُِّمنْح  ِّ ْْ   ِّ ُْ نِْ ااااااُ    ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  كصبف، كذا يف بعض الـُسخ ومـفا كسخة ابـ هشام، ويف بعض الـُسهخ  يـصهبف أن 

أو مـحههذف،، وهـهها تـبقفههان: إول:  ثابًتهها أو مـحههذف،، ويف بعههض الـُسههخ:  تـصههبف أن ثابًتهها

بالـسبة لؾروايتقـ الثاكقة والثالثة  يـصبف أن،  تـصهبف أن،، الػعهالن الؿضهارعان هـها مرفقعهان 

 تـصبف، يـصبُف، مع أكف مضارٌع واقٌع يف جقاب الشرط،  َوإِْن َعَؾك اْسهٍؿ َخهالٍِص فِْعهٌؾ ُعطِهْػ، 

ائز كؿهها سههقليت يف البههاب التههالل أن جههقاب هههذا يؽههقن  تـصههبف أن، أو  يـصههبف أن،، وهههذا جهه

َوَبْعهَد الشرط يجقز رفعف إذا كان فعؾ الشرط ماضًقا كؿا هـا، وههق ققلهف:  ُعطِهْػ، يف ققلهف:  

ـْ   ،.َماٍض َرْفُعَؽ اْلَجَزا َحَس

والؿؾحقظة الثاكقة أو التـبقف أخر: هق أن روايهة  تـصهبف، لقسهت حسهـف: ٕن فقفها تلكقًثها 

ن، جعؾفا ممكثة مذكرة، ممكثهة قهد يجهقز، إن لػهظ إسهؿام إذا رك الؾػهظ لهقس ٕن،  تـصبف أ

ر الؽؾؿة ولؽ أن تمكثفا، فتـصبف ممكث، يـصبف مذكر، كصبف مهذكر، لؽهـ  الؿعـك، فؾؽ أن ُتذكِّ

ماذا قال بعًضا؟ قال: ثابًتا أو مـحذف: يعـل أن يف هذه الحالهة تـصه  الؿضهارع سهقاٌم كاكهت 

اكههت محذوفههة مضههؿرة، فثابًتهها أو مـحههذف حههال مههـ أن، وققلههف:  ثابًتهها أو مههذكقرة ثابتههة، أم ك

 مـحذف، مذكر. 

 وٓ هؽ أن آستؼامة يف الضؿائر عؾك التذكقر أو التلكقث هق الذي يـبغل، كعؿ.

 اكتفقـا أن مـ هذا البقت، كعقد إلك البقت السابع والسبعقـ وستؿائة.

اااْئِّ ِّ  وِّط    ْ ااا س ِّن  َِ ا اااو  ااا ِّل  ِّخ  ب ْ ااا   ِّو 

ِّ

ِّ

ااْئِِّّ ِّن     ْ ااْت ااْتُ م  ِّ   ت  ِّو  ْْ   ِّ ِْ َْ اا ْحغ  ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 074

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

سرته أي سرت أن، إضؿاره يعـل، هذا الذي يف أكثر الـُسخ، ويف بعض الـُسهخ  وسهرُتها،، 

وقؾـهها: إن ألػههاظ الؽؾؿههات يجههقز أن تههذكرها، ويجههقز أن ُتلكثفهها، وسههرُتها هههق لػههظ الؽافقههة 

ها أم سهرتُه، يف البقهت؟ ٓبهد أن تعهقدوا إلهك الشافقة، كعؿ، لؽـ هـا يعـل أيفؿا أفضهؾ؟  سهرُت

 البقت فاقرأوها

اااْئِّ ِّ  وِّط    ْ ااا س ِّن  َِ ا اااو  ااا ِّل  ِّخ  ب ْ ااا   ِّو 

ِّ

ِّ

ِِّّ  ْ اااْت اااْتُ ُ ِّ   ت  اااْئِّو  ِّن    ْْ   ِّ ِْ َْ ااا ْحغ  ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

سرتُه: يعـل مـ قال: كصْ  ما قال: كصَ ، فاستؼامة الضؿائر ههل التهل تـبغهل، ثهؿ خهتؿ 

أكثر الروايات: ٕن كصبف لقس فقهف أي إههؽال ٓ إعرابهل الباب. كصبف أو يـصبف، كعؿ، وكصبف 

وٓ معـقي، وتـصهبُف فقهف إههؽآن: إعرابهل ومعـهقي، الؿعـهقي قؾـهاه اخهتالف الضهؿائر، يف 

عػهًقا -هذا وإن كهان جهائًزا لؽـهف مرجهقح،  -تبع جقاب الشرط-اإلعراب: أكف رفع الجقاب 

لؽـ يف اإلعهراب أكهف أتهك بقجهٍف مرجهقح، ، ويـصبُف فقف إهؽاٌل واحد، الؿعـك سؾقؿ، -الجزم

وُيؼقي ذلؽ أيًضا أن الـص  هق القارد يف كسخة ابـ هشام الؿـؼقلة مـ كسهخة ابهـ الـحهاس، 

 وهق مـ كبقر الـاس الؿتلخريـ، وكلهنا التل وردت إخقرة.

بالـص عؾك أن كؾ ما جام مخالًػا لؿا سهبؼ تؼهديره ففهق  -رحؿف اهلل تعالك-وختؿ الباب 

 فؼال: هاذ،

أِّ ا ِِّتاو 
ِّخِ ن ْ ائ  ِّو  ْْ ُفِّ   ٍْ ا   ِّ ٍَ ِّو   

ِّ

أِّ و  ِّا  ااْ    اا ِّ   ُِّْم  ااَ ِّخ  ْ   اا ِِّمنْاا اا ِّم  ِّم 

 

ِّ

ويف هذا الباب كؿا رأيتؿ تؽؾؿ عؾك رفع الػعؾ الؿضارع، وعؾك كص  الػعؾ الؿضهارع، 

أما جزم الػعؾ الؿضارع، فنكف عؼد لف الباب التالل، وهق الباب السادس والخؿسقن  عقامهؾ 

 يف أربعة عشر بقًتا، وفقفا ذكر سبع مسائؾ: -رحؿف اهلل-زم،، وعؼده الج

إولك: ما يجزم مضارًعا واحًدا. الثاكقة: ما يجزم مضارعقـ. الثالثة: طؾ  الشرط بػعٍؾ 

وجقاب. الرابعة: اقرتان جقاب الشرط بالػام. الخامسة: حؽؿ الؿعطقف عؾك فعهؾ الشهرط، 

: حذف جقاب الشرط، وحذف فعهؾ الشهرط. الثامـهة: والؿعطقف عؾك فعؾ الشرط. السابعة

 حؽؿ استؿاع الشرط والؼسؿ. 

ها، وٓم إمهر،  فبدأ بالؽالم عؾك ما يجزم مضارًعا واحًدا، وهل أربعهة أحهرف: لهؿ، ولؿَّ



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 075

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 وٓ الـاهقة، وفقفا يؼقل:

ااااا  ْ م  ِّل  ـْ ااااا ِّط   ِ خااااا ِّغ  ٓ مس ِّبِااااا  ِّو 

ِّ

اااا ِّ ََ ِّو    ْْ اااا اِّبِ    ٍ اااا اااا ِّاْ ِ ْ ااااِ ِّما 
ِّخِ

ِّ

ِّ

-يذكر بعد ذلؽ مها يجهزم فعؾهقـ مضهارعقـ، وههل أدوات الشهرط الجازمهة، فقؼهقل ثؿ 

 :-رحؿف اهلل

ااا   َ ْش م  ااا ِّو  م  ِّو  ْْ ااا م  ِّو  ْْ اْلاااِ ْمِّبِااانِ ِّو 

ِّ

اااااا ِّ ِّم  َْ ِّإِ  ْ ْااااااا   ِّ  ْ َااااااا  ت اااااا ِّ   ِّم  ِّ  ي 

ِّ

ِّ

ااااا  ِّم  َْ ِّإِ اااااْ ف  َنااااا ِّو    ااااا ِّ    َ َُْث ِّو   

ِّ

ِّ  َ اِ ِّ  ْتاااااا و   َ ب اااااا ِ  ِّإ  ِّو  ْْ اااااانِ   ِّ

ِّ

ِّ

ب الشرط لؿـاسبة الباب، فقذكر أن أسهؾقب الشهرط يطؾه  فعؾهقـ: ثؿ يتؽؾؿ عؾك أسؾق

 إول: فعؾ الشرط، والثاين: جقاب الشرط، فقؼقل:

م   ُِّ ااااا    ّ ااااْ    ِّ  ْ َْ ْقت ِغاااا ِّا  ِْ َْ اااا    ْ
ِّخِ

ِّ

ِّ  َ ابخااااا ُِّوِتااااا و  ل  اُ ِّو  ااااا   ْتُ اااااوِّاْ ج  ِّا 

ِّ

ِّ

ِِّْ َْ ااااااااااا ِا   َِّْْ  ْوُِّمغ   َ م  ِغااااااااااا ِّو 

ِّ

ِِِّّْ َْ ااااااااااااا  ِ   ااااااااااااا ِّ  ْوُِّمت خ   َ َِْش  ِ ْ ُِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  يتؾق الجزام، ورفع الجزام عؾك أكهف فاعهؾ، والؿػعهقل محهذوف يعهقد إلهك فعهؾ 

م والجزام مهمخر، ثهؿ يهتؽؾؿ بعهد ذلهؽ  م ويتؾقُه الجزام، أو الشرط مؼدَّ الشرط: أي الشرط ُقدِّ

عؾك رفع جقاب الشرط: ٕكف سبؼ أن كرر أن جقاب الشهرط مجهزوم، ويهذكر هـها أن جهقاب 

 قل:الشرط قد ُيرفع، فقؼ

ِّْْ اا س  اِّ   اا   ِّاْ ج  ْخُ اا   ِّا  ِس اا  ِّم  ب ْ اا   ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ااااا م  ِّو  ااااا ِاعس ُِّمغ  ِّب ْ ااااا   ُْ ْخُ ااااا ا  ِّو 

ِّ

ِّ

فقققع جقاب الشهرط بعهد مهاٍض، أن تؼهقل: إن جهاَم محؿهٌد ُأكرمهُف، ففهذا جهائز، ولؽـهف 

مرجقح، وأحسـ مـف وأرجح أن تجزم، فتؼهقل: إْن جهاَم محؿهٌد ُأكرمهف، وسهبؼ أن أههركا إلهك 

ابؼ، وأما رفعف بعد مضارٍع ففق ضعقػ: كلن تؼقل: إن يهليت محؿهٌد ُأكرمهف، ذلؽ يف البقت الس

ففذا ضعقٌػ كؿا يؼقل هاهـها، ثهؿ يهتؽؾؿ بعهد ذلهؽ عؾهك اقهرتان جهقاب الشهرط بالػهام، وإذا 

 الػجائقة، فقؼقل:

ابخاا ِّ  ااْوُِّلِ ااْ ِّ و  اا ِّل  َخ ْت اا ِّ   ِّبِ   ْْ اْ ااُ  ِّو 

ِّ

ِ اااْ ِِّّ نْج  ِّا  ْْ ااا ِّ  ااا َْ ِم  ْوِّال 
  ِّ ْْ َِ اااْ طخ ِّ   ِّ

ِّ

ِّ

ااااااة أِّْ َُ   ل  اِّاْ   َ ِّإِ اااااا    ْخُ ااااااُ ِّاْ    ِّو   

ِّ

ااااااة أِِّّْ اِّ  ن اااااا ُِّما  خ   َ ُجااااااْ ِّإِ   ِّ ْْ اااااانِ   ِّ

ِّ

ِّ



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 076

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

فؾخص لـا الؿقاضع الؽثقرة التل يؼرتن فقفا جقاب الشرط بالػام، يف جهزٍم مهـ بقهت، إذا 

 وجدت أن جقاب الشرط ٓ يصح أن يؼع فعاًل لؾشرط، فاقركف بالػام، 

و ِّ اا ِّل  َخ ْت اا ِّ   ِّبِ   ْْ اْ ااُ  ِّابخاا ِّ  ااْوُِّلِ ااْ ِّو 

ِّ

ااااااااااْ طخ .......................ِِّّ   ِّ

ِّ

ِّ

أي لق ُجعؾ فعٌؾ لؾشرط، لؿ يـجعؾ، فجقاب الشرط إذا صح أن يؽهقن فعهاًل لؾشهرط ٓ 

، أو يؼهرتن -يؼهرتن بالػهام-يؼرتن، وإذا لؿ يصح أن يؽقن فعاًل لؾشهرط، فنكهف يجه  أن يؼهرتن 

الػجائقهة، فالػجائقهة صهػة، لهق قهال: إذا الؿػاجئهة،  بنذا، بنذا ماذا؟ بهنذا الػجائقهة، لهق قهال: إذا

وهههل أيًضهها صههػة: ٕن الؿػاِجئههة اسههؿ فاعههؾ، والُػجائقههة مـصههقب، والؿـصههقب يف حؽههؿ 

القصػ، وإكؿا قال:  َوَتْخُؾُػ اْلَػاَم إَِذا اْلُؿَػاَجَلْة، والؿػاجلة مصهدر، فؿها إعهراب الؿػاجهلة؟ 

، ًٓ إمهها مضههاف، إذا الؿػاجههلِة، أو صههػة كعههت: ٕن  كههنذا الؿػاجههلة؟ الؿعرفههة: أي تؽههقن حهها

 الؿصدر قد يؼع وصًػا، قد يؼع صػًة لؾتلويؾ.

ثؿ بعد ذلؽ يتؽؾؿ عؾك حؽهؿ الؿعطهقف عؾهك جهقاب الشهرط، والؿعطهقف عؾهك فعهؾ 

الشرط، لق عطػت فعاًل عؾك فعؾ الشرط، أو جقاب الشرط، فؿا حؽؿف؟ فقبدأ بهالؽالم عؾهك 

تؼقل: إن جئهَت ُأكِرمهْؽ وأجؾهْس معهْؽ، إن جئهَت ُأكِرمهْؽ الؿعطقف عؾك فعؾ الشرط: كلن 

 وأجؾَس معْؽ، إن جئَت ُأكِرمْؽ وأجؾُس معْؽ، فقؼقل:

ِّْْ ْقت اا ِ ِّا  ْْ اِّإِ اا   ِّب ْ ااِ ِّاْ ج  ْْ اْ ِ ْ ااُ ِِّماا ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ااااا َِ   ِّ َْاااااَّس اِوِّبِتْثِ  ااااا ِّ  ِوِّاْ اااااو  ِّبِ ْ   

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

تثؾقهٌث قؿهـ،، وههل يعـل بالتثؾقهث: الجهزم، والـصه ، والرفهع، ويف بعهض الشهروح  ك

فعهؾ -روايٌة جقدة، ثؿ يتؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك حؽؿ الػعؾ الؿعطقف عؾك فعؾ الشهرط، الػعهؾ 

 كلن تؼقل: إن تلِت وتجؾْس ُأكرمْؽ، إن تلِت وتجؾَس ُأكرمْؽ، فقؼقل: -الشرط

ااا  ِّخ  ااا   َْ ِّإِ ِّ ِِ ْ ااا س ِّ ْوِّن ْ ااائ  اااْ م  ل  ِّو 

ِّ

اااااااا ِّ ِّاْ ُتنِ   ِْ َْ ت    َْ ِّبِاااااااا ْ ُج ْْ اوا ِّ  ْوِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

فجقز لـا الجزم والـص ، وققلف:  أو واوان، هل مـ واٍو، أو واٍو إن، ثهؿ خػػـها الفؿهزة 

بحذففا، بالحذف وكؼؾ حركتفها إلهك التـهقيـ، وققلهف:  اكُتـهػ، بالبـهام لؾؿجفهقل، وجهام يف 

-بعض الـُسخ والشروح:  إن بالجؿؾتقـ اكتـػا، بالبـام لؾؿعؾقم، ومعـاهؿا واحد، ثهؿ يهتؽؾؿ 



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 077

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 عؾك حذف جقاب الشرط، وحذف فعؾ الشرط، فقؼقل: -تعالكرحؿف اهلل 

ِّْْ اْ ُِّ ِ ا   ِّ َس ا او  ِّل  ْْ ُِّاْ نِ ِّ   ُّ اْ َ ْ  ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ْ ن  ُِّخِش  َ ِّاْ  ْْ  ِّإِ
ْة ِ ْ ِّا  ْاُتِّ   اْ    ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ـْ َجَقاٍب َقْد ُعؾِْؿ، ثهؿ  ْرُط َيْغـَل َع وجام يف كسخة ابـ هشام بدل  ُيغـل،  يغـَك،: أي َواْلشَّ

بالؽالم عؾك حؽؿ اجتؿاع الؼسؿ والشرط، لق اجتؿعا يف أسهؾقٍب واحهد، وكحهـ  يختؿ الباب

كعؾؿ أن الشرط ٓبد لف مـ جقاب، وأن الؼسؿ ٓبد لف مـ جقب، ولهؿ تجؿهع بهقـ الجهقابقـ، 

فؿههاذا تػعههؾ؟ كههلن تؼههقل: واهلل إن تههلِت ٕكرمـههؽ، واهلل إن تههلِت: قسههؿ وهههرط، ٕكرمـههؽ: 

لِت واهلل ُأكرمهؽ، إن تهلِت واهلل: ههرٌط وقسهؿ، وأكرمهؽ: جقاب الؼسؿ، لؽـ لهق قؾهت: إن ته

 جقاب الؼسؿ: ٕكؽ تعتد بالؿتؼدم، وتحذف 

ِّْْ ا س  ِّو   
ّس  ْ َ  ِعِّ  

أِّاْلتِ ْفِّ    
ٍِ اْ  ِّو 

ِّ

مِّ ُِّمْ ت ااا   ْشاااو  ِّخ  ااا ِّ  َ اااْ    ِّم   َ ا اااو  ِّل 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وِّ    ااااااا ِّْ َُ ِّ ْ ااااااا   َ ااااااا ِّو    ا   و    ِّ ْْ إِ ِّو 

ِّ

ااا ِّبِااا  ِِّّ قخ ُِّمْ    ـْ ااا ل  ِّا   ّ اِِّّْخ  ْ َ اااْ   ٍ ااا   ِّ

ِّ

ِّ

ِِّْ اااااا س    ِّ ِّب ْ اااااا    َ اااااا اااااا ُِّال   َ ُاَب ِّو 

ِّ

ااااااَ مِِِّّ َِيِّ    اااااا سُِّمق  ِّبِاااااا  ِّ  ّ ااااااْ    ِّ

ِّ

ِّ

وٕكههف ذكههر يف هههذا البههاب، أن جههقازم الؿضههارع التههل تجههزم فعؾههقـ هههل أدوات الشههرط 

الجازمة، استطرد بعد ذلؽ إلهك الؽهالم عؾهك أدوات الشهرط  قهر الجازمهة، فعؼهد فصهاًل بعهد 

ؼده يف ثالثة أبقات، تؽؾهؿ فقفها عؾهك لهق، وههل: حهرف ههرٍط  قهر ذلؽ سؿاه  فصؾ لق،، وع

 :-رحؿف اهلل-جازم، والؽالم يف هذه إبقات عؾك حرف الشرط لق، يؼقل فقفا 

ِقااّ ِّ ا  ِّو  اا ُِّمِغاا  
ِّخِ ّس ااْ  ااْ ُفِّ   ِّ  ااْوِّ  

ِّ

ِّ

ُِّ  ِاااااْ ِِّّ ْْ ِّ اِااااا ِّإْا  نمااااا ُِّمْسااااات ْق   خ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّْْ انِ ِّبِ ْ ِ ْ اِ ِّ   ُِ  ِّآْ تِ   
ِّخِ ْم   ِّو 

ِّ

ِّ ِّْْ ْقت ااااا ِ اااااْ ِّ   ااااا ِّ   ِّبِش  َْ ِّ  اااااْوِّ   َْ ِّاِااااا

ِّ

ِّ

ااااااا ُِّ ااااااا ِخ   ِّ    م  ااااااا ِاع  ُِّمغ  ْْ إِ ِّو 

ِّ

اا ِّ ِ ااْ ِّ     ِّن ْحااُوِّ  ااْوِّا  ِغاا   َُ ِّإِ  اا ِّاْ 

ِّ

ِّ

وققلف يف البقت إول:  إيالؤها، جام يف بعض الشروح:  إيهالؤُه،، والضهؿقران يعهقدان 

التلكقهث، ثهؿ يعؼهد باًبها جديهًدا ههق إلك لق: ٕن الؿراد لػظ هذه الؽؾؿهة، فهذكر فقفها التهذكقر و

َٓ، َوَلْقَما،، ويعؼده يف خؿسهة أبقهات، يف  ا، َوَلْق الباب السابع والخؿسقن، وُيرتجؿف بؼقلف:  أمَّ

هذه إبقات يتؽؾؿ عؾك ثالث مسائؾ: إولك: معـك أمها، والثاكقهة: اقهرتان جهقاب أمها بالػهام 



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 078

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

تعؿالفؿا ومعـاهؿها، فقؼهقل يف معـهك أمها، مها وحؽؿ حذففا، والؿسللة الثالثة: لقٓ ولقمها اسه

 معـاها؟ يؼقل:

اااا  سِّ   ِّ ْْ ااااُ ِِّماااا اااا ِّا   َ ْش  َ َماااا ِّ  
  ِّ

أما معـاها مفؿا يُؽ مـ هلم، فنذا قؾت: أما بعد... فاتؼقا اهلل: أي مفؿا يُؽ مـ ههلم... ِّ

 عؾك حؽؿ اقرتان جقاب أما بالػام، فقؼقل: -رحؿف اهلل تعالك-فاتؼقا اهلل، ثؿ يتؽؾؿ 

اااا خ  اااا و  اااا ُِّوُلْوبخاااا ُِّ  ِ   ْ ِوم 
ِّ ِّ ِتِْ ااااِوِّ ِ

ِّ

ِّ

ِّ

 

ا  َ ْثاا سِّإِ ااَ ِّخِاا ِّن  اا ِّ   َِيِّاْ    ُفِّ ٍْ اا ِّو   

ِّ

ِّ

اِّ  ٍ ااااْ ُِّن ِاااا اااا ِّ   ش  ِّم    ااااْو   ااااُ ِّ   ِّا  ْْ ِّ  اااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

إًذا فالبد مـ الػام يف جقاهبا، إٓ إن حذفتفا مع ققل الؿتؼدم، فتؼقل: أما بعهد.. فقها عبهاد  

رحؿهف اهلل -أما بعد.. فنن اهلل يؼقل: كذا... وكذا، ثؿ يهتؽؾؿ  اهلل، أما بعد... فاسؿعقا ما أققل،

بعههد أن اكتفههك مههـ الؽههالم عؾههك أمهها، يههتؽؾؿ عؾههك لههقٓ ولقمهها، عؾههك اسههتعؿالفؿا  -تعههالك

 :-رحؿف اهلل -ومعـاهؿا، فقؼقل 

ا ِّآْبتِااااا   ِْ ااااا  م     ْ ااااا ِّا  ِّ  اااااْوٓ ِّو   ْوم 

ِّ

اِّ اااااااا   ق    ِّ
َس اااااااا ُِّبُوُلااااااااْو اِّاْمتِن   خ  َ ِّإِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

بِشِِّ اااا َِّو  م  ِِّمااااْ ِّو  َْال  اااا ِّاْ َتْحِغاااا  َِّ

ِّ

اااااااااااا ِّاْ ِ ْ اااااااااااا  ِِّّ َ نْش 
ِّ  َِّٓ  ٓ ِّو   ْو ِ

ِّ

ِّ

ِِّ  َ ُِّمْغااا ِّبِِ ْ ااا س  ْ ااا ِّاْتااا َْش   ِ اااْ ِّا  ِّو   

ِّ

ِّ  ْوِّبِظ ااااااااا ِم سُِّماااااااااؤَ  ِِِّّ  ْ ااااااااا    ُِّ

ِّ

ِّ

 .وققلف:  وأولقـفا، فعاًل جام يف بعض الـُسخ والشروح  وأولقـفا الػعاَل،

 الصػة تطابؼ الؿقصقف؟هؾ : ؤالس

تطههابؼ الؿقصههقف، إذا كعههؿ معرفههة، إذا معرفههة: ٕهنهها عؾههؿ عؾههك هههذه إداة، إذا الشيخ: 

 أردت الؾػظ، أي كؾؿة أردت لػظفا ففل عؾٌؿ عؾك هذه إداة، كعؿ تػضؾ.

 بخصقص ترتق  الؿملػ ٕبقاب كتابف، وبقان الحؽؿة يف ذلؽ.سؤال: 

ب الؾسهان، كعهؿ بهدأ بهالؽالم يف ٕكف هذا يف تركقزه: ٕكف بهدأ بهالؽالم عؾهك إعهراالشيخ: 

البداية ذكر إحؽام آفرتاضقة التل ٓ تتعؾؼ باإلعراب، عـهدما بهدأ بهاإلعراب، ذكهر إعهراب 



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 079

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

آسؿ، الجؿؾة اإلسهؿقة، الجؿؾهة الػعؾقهة، الؿـصهقبات، الؿجهرورات، ثهؿ إسهؿام العامؾهة 

اب الؿضهارع: ٕن حتك اكتفك، واستػرغ مـ الؽالم عؾهك إعهراب آسهؿ، ثهؿ اكتؼهؾ إلهك إعهر

الجؿؾ اإلعرابقة هل ما تشتؿؾ عؾك إسؿام والؿضارع، أما الؿاضل وإمر والحهروف فؼهد 

 اكتفك كالمف عؾك هذه الثالثة يف باب  الؿعرب والؿبـل،، كعؿ تػضؾ.

 بخصقص جزم الػعؾ الؿضارع.سؤال: 

فهع، ثهؿ ٕن الجزم محؿقٌل عؾك الـصه : يعـهل إصهؾ يف الػعهؾ الؿضهارع الرالشيخ: 

أخرجتف، أخرجتف أول ما يصؾ إلهك الجهزم، والـصه  حؿؾهقه عؾقهف حؿهاًل، فؾفهذا الـصه  ٓ 

يؽقن يف الؿستؼبؾ، وأما الجزم ففق مطؾهؼ، يؽهقن يف الؿاضهل: لهؿ يهذه ، يف الؿسهتؼبؾ: ٓ 

تذه ، وأما الـص  ففق أطؾؼ مـ ذلؽ، ٓ يؽقن يف الؿستؼبؾ، فقذكروه فقفتؿهقن إلهك ذلهؽ 

 لحؿؾ: يعـل الـص  عؾك الجزم، كعؿ.مـ الحزم أو ا

م يف جقاب أما.: ؤالس  باب الؿتؼدِّ

التل تؼع يف جقاب أمها، اسهؿ؟ ٓ، تؼهع يف كػهس الحهال: ٕهنها لقسهت ههذه الػهام الشيخ: 

ر: كلن تؼقل مثاًل: الؽؾؿة اسهٌؿ وفعهٌؾ  الػصقحة، الػام الػصقحة هل التل تؼع بعد هرط الؿؼدَّ

ر: ٕن وحرف، فآسؿ ما دل عؾك مسؿ ًك، الػام هذه يسؿقهنا فصهقحة: ٕهنها بعهد ههرٌط مؼهدَّ

تؼدير الؽالم ومعـاه: الؽؾؿة اسٌؿ وفعٌؾ وحرف، فنن أردت معرفتفا، فآسؿ، أمها الػهام التهل 

بعد أما ٓ ُتسؿك الػام الػصقحة، إكؿا هل الػام القاقعة يف الجقاب، كالػهام القاقعهة يف ققلهؽ: 

 ػام الجقاب، كعؿ.إن تليت فلكت كريؿ، هذه ال

 بخصقص كطؼ كؾؿة  َتسؼط،.سؤال:    

ااا ِّ الشيخ: ْ مخ َْااا ِِّا نَْ ااا ِّل  ِّال  ب ْ ااا   و 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ ِّ َِ ِّاْ ت 

ِّ

ااْ ُِّ ِ ااْ ِِّّ اُ ِّ   اا   ا ج  اا ِّو  ْسااُقِبِّا      ِّ ْْ ِّإِ

تسؼط هؽذا يف أ ؾ  الـُسخ، وجام يف بعض الشروح  ُتسِؼط، بضؿ التام وكسهر الؼهاف، ِّ

 هلل وسؾؿ عؾك كبقـا محؿد، وعؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.روايتان، كعؿ. واهلل أعؾؿ، وصؾك ا

 



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 081

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 الرابعتكملت الذرس 

¢ 

الحؿههد هلل رب العههالؿقـ، والصههالة والسههالم عؾههك كبقـهها محؿههد، وعؾههك آلههف وأصههحابف 

 أجؿعقـ، أما بعد...

قاب ألػقهة ابهـ ، وكبهدأ بػهتح البهاب الثهامـ والخؿسهقـ مهـ أبه-عز وجهؾ–فـستعقـ باهلل 

هِذي َوإَلِهِػ َوالهالَِّم،، وجهام يف كسهخة  -رحؿف اهلل تعالك-مالٍؽ  وعـقكف بؼقلهف:  اإِلْخَبهاُر بِالَّ

 -رحؿهف اهلل تعهالك-ابـ هشام:  اإِلْخَباُر بِالَِّذي َوبإَلِِػ َوالالَِّم،، هذا الباب عؼده ابـ مالهؽ 

إولك: طريؼة اإلخبار بالذي. الثاكقة: ههروط يف تسعة أبقات، وذكر فقف أربع مسائؾ: الؿسللة 

ما ُيخرب عـف بالذي. الؿسللة الثالثة: اإلخبار بلل الؿقصقلة. الؿسللة الرابعهة: مها ُيخهرب بهف عهـ 

 أن الؿقصقلة.

وهذا الباب  باب اإِلْخَباُر بِالَِّذي أَو إَلِِػ َوالالَِّم، هق مـ أبقاب التؿهريـ، ولقسهت مهـ 

هـاك بعض إبقاب يضعفا الـحقيقـ لؾتؿهريـ: لؽهل يتؿهرن الطاله  عؾهك  إبقاب الـحقية،

هِذي  ما درس مـ مسائؾ الـحق، وُيطبؼفا تطبقًؼا صحقًحا، ومـ هذه إبقاب:  باب اإِلْخَباُر بِالَّ

َوإَلِههِػ َوالههالَِّم،، فؾفههذا فههنن أ ؾهه  الـحههقيقـ يههمخرون هههذا البههاب إلههك آخههر الـحههق: ٕكههف 

 ُدرس مـ أبقاب الـحق. كالتؿريـ عؾك ما 

والؿراد بف أن ُيؼال مثاًل: أخبِر عـ زيٍد، يف ققلؽ: جاَم زيٌد، أخرب عـف بالذي؟ ُيجاب عهـ 

ذلؽ أن تجعؾ الذي مبتدًأ، وتجعؾ الؿسئقل عـف وهق زيد خربًا لؾذي، فتؼقل يف  جهام زيهٌد،: 

لهذي أكرمتهف زيهًدا، أخبِهر الذي جام زيٌد، ويف ققلؽ: أكرمت زيًدا، أخبِر عـف بالذي؟ فتؼهقل: ا

عـ زيٍد بلل، تجعؾ أل وما اتصؾت بف مبتدًأ، وتجعؾ الؿسمول عـف وهق زيد خهربًا لهف، فتؼهقل 



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 080

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

يف  جام زيٌد،: الجائل زيًدا، ويف ققلؽ: أكرمت زيًدا، أخبِر عـ زيهًدا بهلل؟ الؿؽرمهة أكها زيهٌد، 

 هذا مـ التطبقؼ، ٓبد أن ... هـا: ٕكف لؿ يؼع عؾك صاحبف.

ًعا يف بعض الؿسائؾ سفؾة، جام زيٌد، الذي جام زيٌد، لؽـ هـهاك تطبقؼهات فـشهقر إلهك طب

بعضفا يحتاج مـ الطال  أن يتذكر الؿسائؾ، وُيطبؼفا تطبقًؼا صحقًحا، فؾعؾـها كبهدأ يف البهاب، 

وكؼرأ إبقات، لـستحضر بعض الؿسائؾ فقف، ثؿ بعد ذلؽ كلخذ بعهض التؿريـهات، فقبهدأ ابهـ 

الباب ببقهان طريؼهة اإلخبهار بالهذي، وههل: أن تجعهؾ الهذي مبتهدًأ،  -اهلل تعالكرحؿف -مالؽ 

وأن تجعهؾ الؿسههمول عـهف خههربًا، وبههاقل الؽهالم تجعؾههف بقـفؿها: يعـههل الجؿؾههة قهد يبؼههك فقفهها 

كؾؿات، ماذا تػعؾ هبا؟ يج  أن تجعؾفا بهقـ الهذي وبهقـ الؿسهمول عـهف، ولهذلؽ يؼهقل ابهـ 

 :  -رحؿف اهلل تعالك-مالؽ 

ااا يِّ    ااا ِّْم 
ٍِ ِّبِ َ ااا ُْ نْااا ِّ ْ  ِاااْ ِّ   َْااا    ِِّ ِّ

ِّ

ْ ااااُ ِّاْتاااات ق  ِِّّّ يُِّمْ ت اااا  ِّ  
ٍِ ِّاَ اااا ِْ اااا   ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّْْ ُِِّْ ااااا   اااااْ  ت  و  َ  ِّخ  اُم ااااا ِِّتاااااو  م  ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ااا   َِ اااُ ُِّمْ  ِااا ِّاْ َتْا اااُ م  ِّ    
ِّ   ئِ

ِّ

ِّ

ا  ٍ اااا ِّخ  ْااااا     ُِّْ ْبُت اااا   يِّغ 
ٍِ ْحااااُوِّاَ اااا ِّن 

ِّ

اِّ  ٍ اا ْة    َ ِاِّاْ  َْ اا  ِّخ   ْ اا  اِّ   ْااا خ ْبُ ِّ   اا   ِّغ 

ِّ

ِّ

اَ تِاااااااا  ِّو   ْ ْا
ٍِ اَ اااااااا ِّو  ِْ ْا  ٍ بِ َ  ااااااا ِّو 

ِّ

ْث  اااااِ ِِّّ َُ ِّاْ  ااااا د  َخااااا ِِّوخ  اِ  ِّ  ْ  ِاااااْ ُِّم  

ِّ

ِّ

ويعـل بالبقت إخقر أن اإلخبار يؽقن بالذي الؿهذكر الؿػهرد، فهنذا كهان الؿسهمول عـهف  

ـهد، ممكًثا مػرًدا، ٓبد أن ُتخرب عـف مراعًقا وفاقف: يعـل ما ُيـاسبف، فنذا قؾت: أخبِر بالهذي عهـ ه

 كؼقل: التل، وإذا قؾـا أخبِر عـ الزيديـ: الؾذان، وعـ الزيد: الذيـ، وهؽذا.

 وققلف: 

ا  ٍ اااا ِّخ  ْااااا     ُِّْ ْبُت اااا   يِّغ 
ٍِ ْحااااُوِّاَ اااا ِّن 

ِّ

اِّ  ٍ اا ْة    َ ِاِّاْ  َْ اا  ِّخ   ْ اا  اِّ   ْااا خ ْبُ ِّ   اا   ِّغ 

ِّ

ِّ

لقس يف هذا البقت إٓ التؿثقؾ، وهذا البقت ساقٌط مـ كسخة ابـ هشهام، فؽهؿ تؽهقن عهدة 

قة يف كسخة ابـ هشام؟ ألٌػ وبقت، وسؼط مـ كسخة ابـ هشام بقٌت آخر، سقلتقـا يف رقهؿ إلػ

سههبعٌة وتسههعقـ وثؿاكؿائههة يف آخههر بههاب الققههػ، كعههؿ؟ ٓ ٓ، مخطقطههة، كقههػ ُتطبههع؟ هههل 

مخطقطة، محؼؼ عؾقفا، هذه الـسخة هذه تحؼؼت عـ كسخة ابـ هشهام، وههذا البقهت أخهر 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

هذا البقت لقس فقف هلٌم زائد، وإكؿا هق تؽرار لؾبقهت الهذي  الذي سؼط مـ كسخة ابـ هشام،

قبؾف، فؾعؾ ذلؽ مؿا فعؾف ابـ مالؽ يف اإلدراجة إخقر بلن ههذا البقهت لهقس فقهف إٓ التؿثقهؾ، 

والبقت إخر مؽرور، فتؽقن عدة إلػقة، إن كان ذلؽ مـ فعؾ ابهـ مالهؽ، أو كؼهقل: عهد ا 

 م والؽؿال.يف كسخة ابـ هشام ألػ بقت بالتؿا

هروط ما ُيخرب عـف بالذي، فؾهقس كهؾ اسهٍؿ ُيخهرب  -رحؿف اهلل تعالك-ثؿ يذكر ابـ مالؽ 

 عـف، وهذه الشروط أربعة، ذكرها فؼال:

ااااا   َ
ِ ِّ ْ  ِْاااااا س َْ سِّو    اااااْةِ  ُ اااااْوُ ِّ     ِّ

ِّ

اااا ِّ  َ
ااااْ ُِّ تِ اااا ُِّمن ااا ِّ   ُِّْم  نْاااا   ِّ ِّ ْ  ِااا  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّاو ْلن  ِ  
ِّبِاااااة  ُْ نْااااا اِّا ِ ن ااااا ِّ    ٍ ااااا   ِّ

ِّ

ْغاااِّ َُ اااْوابِ ااا ِّا    اِعِّم  ااا   ِّخ   ّ اااْ  َِّ  سِّ  

ِّ

ِّ

وققلف:  بلجـبٍل او، فقف حذٌف لفؿزة أو، وكؼؾ حركتفا إلك التـقيـ قبؾف، فنذا كان آسهؿ 

ٓ يؼبؾ التلخقر: كلن يؽقن لف صدارة كلسؿام آستػفام، ففؾ يؿؽـ أن ُتخرب عـف بالهذي؟ ٕ: 

اإلخبهار بالهذي، يـتؼهؾ إلهك الؽهالم عهـ ٕكف ٓ يؼبؾ التلخقر، ثؿ بعد أن اكتفك مـ الؽالم عهـ 

 اإلخبار بلل، فُقبقِّـ أن اإلخبار بلل ٓ يؽقن إٓ عـ جؿؾٌة فعؾقة، فقؼقل:

اا  ِّب ْ اااِلِّم  ْْ اا ِّو   ْ   ااُ واُِّمن اا ِّبِااة ْ ِّ  

ِّ

ااااَ م  ِّ ق  ااااْ ِّ   ِّاْ ِ ْ ااااُ ِّ  
ِْ َْاااا

ِّخِ ُْ ُاااااْو ِّا 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ُيخرب عـف بلل، فقؼقل: فالبد أن يؽقن يف الجؿؾة فعؾ لؽل ُتخرب بلل، ثؿ يذكر هروط ما

ِّ ُِّْْٕ ِِّمنْاااا
ااااْوُ ِِّ اااا   س   ِّ ََ اااا   ِّ ْْ ِّإِ

ِّ

اا ِّاُِّْاْ     اااْ ِِّّ ِّو    ْْ ِِّماا ادس ِّو  ااْو س     ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ ْ  ِّ ُ ااااْ ِِّ اااا   خ    اااا ِّا  ِّم  ْْ ُااااا ِّا  ْْ إِ ِّو 

ِّ

ااااْ ِِّّ اْن     ِّو   ْ َْ اااا ُِّ بِاااا َْ ِم  ِّال    َ
َِ اااا ِّغ 

ِّ

ِّ

عهـ زيهًدا بالهذي؟ الهذي ففذه أبقاتف يف هذا الباب، طق ، فنذا ققلـا: ضربت زيهًدا، أخبِهر 

ضههربتف زيههًدا، أخبِههر عههـ الػاعههؾ بالههذي؟ أخههرب عههـ الػاعههؾ يف  ضههربت زيههًدا،؟ الههذي، ٕ 

الؿقجقد ضرب، الذي... ٕ قؾـا: الذي مبتدأ، والؿسمول عـف: الخرب، وبهاقل الؽهالم يقضهع 

سهللة التهل بقـفؿا، ضرب زيًدا أكا... أكا: خرب، خرب مـ الرفع، هذا الؽهالم، طبهؼ الؼقاعهد والؿ

 درستفا، هـا خرب تليت مـ ضؿـ الرفع، الذي ضرب زيًدا أكا. طق .

زيٌد أبقك، أخبِر عـ زيد؟ الذي هق أبقك زيٌد، طق  أخبِر عـ أبقك؟ الذي هق زيٌد أبهقك، 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 تلكؾقا فقفا، الؿسللة سفؾة، متك يليت بؽـ، لؿاذا تليت هبا؟ ٓ تليت، طق .

ر عهـ الزيهدان؟ الزيهدان تؼهقل: الهذي؟ الؾهذان بؾغها هـهًدا بؾَّغ الزيداِن هـًدا رسهالتف، أخبِه

رسالًة الزيدان، أخبِر عـ هـد؟ التل بؾغفا الزيداِن رسالًة هـٌد، أخبِر عهـ الرسهالة؟ التهل بؾغفها 

 الزيداِن هـًدا رسالتف. طق .

مـ أبقك؟ أخبِر عـ مـ؟ ٓ ُيخرب عـفا: ٕن مـ الصدارة، طق ، مـ ُتسؿك الصهدارة ويف 

 ؼقل الـاظؿ: ذلؽ ي

ِّتااا سِّ ِّإخ ااا  خ ِّ ااا ِّاامخ
ِّ اااِّْ ااا و س

ِّ

ِّ  ااااا ِّمناااااِّْ ِّخاتَااااا ِّ ااااا اَّ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ ااا ِّ   ااا ِّب   ااا اِّمنااا ِّ  خااا 

ِّ

ِّوماا ِّ ااِّْا  اا اِّ ااَتُِّاخ اا ِّ نااِّْ

ِّ وقههك اهلل  -ههذا مثهال ابهـ مالهؽ-طقه ، كعهؿ. وقهك اهلل البطهؾ، أخبِهر عهـ البطههؾ بهلل؟  

ل ٓبهد أن تؽهقن صهؾتفا صهػة البطؾ، فاخرب عـ البطؾ بلل؟ طبًعا أل صػٌة صريحٌة صؾة أل، أ

صريحة، يعـل وصػ ما يؽقن فعؾ، القاققف اهلل البطُؾ، ط  أخبِر عـ اهلل؟ القاقل البطهَؾ اهلل. 

 طق .

ٓ ُتغقهر يف الجؿؾهة،  -ههات الؿعـهك-جام زيٌد وعؿرٌو، أخبِر عـ زيد بالذي؟ الذي جهام 

ذي جهام وعؿهرٌو زيهٌد، الذي جام وعؿرٌو زيٌد، صحقح؟ الذي، زيهٌد، أخهرب عهـ زيهد فؼهط؟ اله

 صحقح؟ 

 وعؿرًوا.-

عؿرًوا، عـده عؿرٌو، جام زيٌد وعؿرو، كعهؿ؟ الهذي... العطهػ، مهاذا يؼهقل يف العطهػ؟ 

 الؿراجع ما الذي يؼقل يف العطػ؟ يؼقل:

ُِّمَتِ اااا ِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ ـس ْخاااا َْ ِِّا 
َِ اااا اااا ِّغ      ِّ ْْ إِ ِّو 

ِّ

ِ ا ِّ نْ   َُ َْ ِِّا 
َِ ِّخ  ْخِ  ِّبِ  َغ    ْ    ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

زم تؼقل: الذي جام وعؿهرٌو، أو الهذي جهام ههق وعؿهرٌو، ٓبهد أن تػصهؾ، إذا عطػهت ٓ

عؾك ضؿقر رفع، ٓبد أن تػصؾ بػاصؾ، ففذا تطبقؼ الؼقاعد، فتؼقل: الذي جهام ههق وعؿهرٌو 

 زيد، طق .
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 مررت بزيٍد وعؿرٍو، أخبِر عـ زيد بالذي؟ الذي مررت بف وعؿرٍو زيٌد، طق ، يؼقل: 

ِّ  اا اا خِالس   ِّ َُ ااو اا و        ِّ
ْ اا س أِّ     ِّ

ِّ

اااْ ُِّلِ ااا  ِِّّ ااا ِّ   ِّٓ ِ مخ ْ اااالس   ِِّ َْ
َِ ااا ِّغ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

فتؼقل: الذي مررت بف وبعؿرٍو، فُتعقد الخافض، إذا عطػت عؾك ضهؿـ الخػهض، ُتعقهد 

الخافض، هذا ققل الجؿفقر، وهق يؼهقل: ولهقس ٓزٌم عـهدي، طبًعها بهاٌب إسهئؾة ههذا قهقل 

َوَلهْقَس ِعـْهِدي رى  قرهؿ كذا وكذا، طبًعها مـهف،  الجؿفقر، فتليت بؼقل الجؿفقر، ثؿ تؼقل: وي

، بقت بـ مالؽ، طق . يعـل هذا هق الؿراد مهـ البهاب، البهاب ههق تؿهريـ عؾهك مسهائؾ َِٓزًما

 الـحق، ويؽػل ذلؽ: لؽقال يضقع الققت أكثر مـ ذلؽ.

 اكتؼؾ إلك الباب التاسع والخؿسقـ، لقس  رضـا التؿقز والتقُسع يف مسائؾ الـحهق، لؽهـ

هذا الباب يعـل ربؿا مـ إبقاب التهل ٓ ُتؿهاس يف كته  الـحهق الصهغقرة، وٓ أكثهر الؽبقهرة، 

 لفذا أحببت أن أذكره فؼط، يف سمال؟ كعؿ.

 البقت إخقر، كعؿ.

ِّ ْ  ِّ ُ ااااْ ِِّ اااا   خ    اااا ِّا  ِّم  ْْ ُااااا ِّا  ْْ إِ ِّو 

ِّ

ااااْ ِِّّ اْن     ِّو   ْ َْ اااا ُِّ بِاااا َْ ِم  ِّال    َ
َِ اااا ِّغ 

ِّ

ِّ

ؿ. الباب التاسع والخؿسقن، هق  باب العدد،، وعؼهده كعؿ ضؿقر  قرها إذ هؿا صؾة، كع

يف عشريـ بقًتا، وذكر فقف ست مسهائؾ: الؿسهللة إولهك: إعهداد مهـ  -رحؿف اهلل-ابـ مالٍؽ 

ثالثٍة إلك عشرة، والثاكقة: الؿائة وإلػ. الثالثهة: إعهداد الؿركبهة مهـ أحهد عشهر إلهك تسهعة 

لؿسهللة الخامسههة: إضههافة العههدد الؿركهه . الؿسههللة عشهر. الؿسههللة الرابعههة: ألػههاظ العؼههقد. ا

 السادسة: صقغ فاعؾ مـ العدد واستعؿآتف.

فقبدأ بالؽالم عؾك إعداد الؿػردة مـ ثالثٍة إلك عشرة، ُيبقِّـ حؽؿفا وتؿققزها، العدد مها 

مهـ اسؿف؟ العدد الذي بعد اثـقـ، ما ههق؟ ثالثهٌة أم ثهالٌث؟ ثالثهٌة، العهدد ثالثهٌة، فؾػهظ العهدد 

عؾقف، كعؿ، ولفهذا لهق ققهؾ مهثاًل: اسهرد إعهداد، ضارٌب ثالثٍة إلك عشرة ممكث، وحرف التام 

تؼهقل إعهداد: واحههٌد، اثـهان بالتههذكقر، ثهؿ ثالثهٌة، أربعههٌة، وٓ يؼصهد أن تؼههقل: ثالًثها، قههال يف 

 إعداد مـ ثالثة إلك العشرة، ُيبقِّـ حؽؿفا وتؿققزها: 



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 085

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّبِ ْ َتاااااا ِ ُِّ ااااااْ ِّ اااااا خ  َ اااااا   َِِّّْ         ِْ ِّ

ِّ

ِِّّْ    ّ  ٍ ُ ُِّمااااا َُ ااااا  ااااا ِّا   ِّم  ااااا   ااااا ِّ  
ِّخِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّاْلاااُ ا َ ااا    َ َُ اْ  ِّو  َْ ااا   ِّل  ااا   ااا ِّاْ غ 
ِّخِ

ِّ

ِّخِاااا ِّإ ْ ث اااا ِِِّّ ْ ااااِ ِِّ َ اااا س اااا ِّبِ   َْ خ ِّل 

ِّ

ِّ

وققلههف:  ثالثههًة بالتههام، كههذا يف أكثههر الـُسههخ، وجههام يف بعههض الـُسههخ والشههروح:  ثالثههٌة،  

ر لؽهؾ: يعـهل قهؾ ثالثهًة، وإن رفعتهف بالضؿ، لق قؾت:  ثالثهًة، بالـصه  ، ففهق مػعهقٌل بهف مؼهدَّ

 ثالثههٌة، ففههق مبتههدأ، وجؿؾههة قههؾ خههربه، ثههؿ يههتؽؾؿ عؾههك لػههظ الؿائههة وإلههػ، حؽؿفؿهها 

 وتؿققزهؿا، فقؼقل:

َِِّ  ِغااااْ ِّ ااااْ     ِْ ِّ إ ْ اااا   اااا خِّو  ِم ئ  ِّو 

ِّ

َِْفِِّّ ااااْ ُِّا اِّ   ااااْ اخ ِّن  ـِ َْ ِّبِاااا ْ ج  اااا   ِم ئ  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

لؿركبة: أي مـ أحد عشهر إلهك تسهعة عشهر، وُيطقهؾ الؽهالم فقفها ثؿ يتؽؾؿ عؾك إعداد ا

 فقؼقل:

ااااا ِّْ ِّبِ     ُْ نْ ِ ااااا   ُ اااااْ ِّو  َْ ِّا ااااا   ِّو     

ِّ

ااااا ِِّّْ    َ َسِّ ْ اااااُ ْو ِّم  ُِّم     خااااا ِّ   ِ ااااا  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ْ اا   ِّْ أِّ   َْااَِِّّإِْ اا  
أِّاْ َتْةنِ ُ ااْ ِّ  اا   ِّو 

ِّ

ْسااا   ِِّّْ   ِّ ْس َْ ااا
َِ
  ِّ ْْ ااا ااا ِّ   َْش 

ِّخِ ُْ َْ ااا اْ    ِّو 

ِّ اااااا سِّ َْاااااا ِِّ     ِّال  ـ  اااااا م  أِّو  إِْ اااااا   ِّو 

ِّ

اِّ ْ اااا   ااااْ ِّ   ِّخ  ْخ   ْ اااا   اااا ِّخ     َ ْ ُش ِّم 

ِّ اااااااااا  م  ِّو 
ْساااااااااا   س

ِّو  ِ
اااااااااا س  َ ِّو  ِث   

ِّ

م  ِّ اااااا ُِّ اااااا   ُِّا    اااااا ِّم  ْْ اااااا ِّإِ  َ َْن ُش ِّب 

ِّ

ِّ

ا اااااا   ن ت ااااااْ ِّو      َْ ِّا أ  ْ اااااا   ِّو   ْوِ ِّ  

ِّ

اِّ ااااا      َ ااااا ِّ  ْوِّ ن ااااا ِّ     َْ اُِّ   َ ن اااااْ ِّإِ َْ ِّإِ

ِّ

ِّ

ِّبِاا ٕ ِّ ـْ اا اْاخ  ِّو  ـِ َْاا ِِّاْ َ ْخاا َ اا ِّ ِ  اْ  ِّ ِْ ِّو 

ِّ

َ  ُِّ  ِااْ ِِّّ اُم اا ُِّلاا   يِِّتااو 
ِّخِ َُ ااْت اْ    ِّو 

ِّ

ِّ

هههام -وققلههف يف أول إبقههات:  َوَأَحههَد اْذُكههْر َوِصههَؾـُْف بَِعَشههْر، الفههام هـهها هههل هههام الضههؿقر 

، ُيسؿقهنا هام الؽـاية، وهام الغائ  لؾؿػهرد، ويف الؼهرامات ُتسهؿك هبهام الؽـايهة، لفها -الغائ 

ويجهه  أن تقصههؾ يف مقضههع، ويؿتـههع وصههؾفا يف مقضههع، ثالثههُة أحههقال مههـ حقههث وصههؾفا: 

ويجقز وصؾفا وعدم وصؾفا يف مقضع، وصؾفا يعـل أن ُتشبع الحركة التهل عؾقفها، إن كاكهت 

ضؿة ُتشبعفا حتك تؽقن واًوا، تؼقل: كتابهُف، وإن كاكهت كسهرها ُتشهبعفا حتهك تصهقر يهاًم، مهـ 

تؼقل: كتابف جؿقٌؾ، هـا يجه  القصهؾ:  كتابِف، فقج  أن تصؾفا إذا تحرك ما قبؾفا وما بعدها،

 يعـل أن ُتشبع الحركة حتك تؽقن واًوا أو ياًما.
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والحالة الثاكقة: يؿتـع وصؾفا إذا كان ما بعدها سهاكـًا: كهلن تؼهقل: كتابهف الجؿقهؾ، كتابهف 

الحؼ، والحالة الثالثة والتل يجقز فقفا القصؾ وعدم القصهؾ: أن يؽهقن مها قبؾفها سهاكـًا ومها 

تحرًكها، كحهق: عؾقهِف محؿهد، يف خهرب، صهؾـف بعشهر، الـهقن قبؾفها سهاكـة، ومها مبعهدها بعدها م

متحركة، ومـ حقث الؾغة لؽ أٓ تصؾ وهذا هق إكثر يف السؿاع، تؼقل: فقف خرب، عؾقف أمهر، 

 أوقػ، ويجقز أن تصؾ، وهذا جائز قؾقؾ، فتؼقل: فقف خرب، وعؾقف أمر. 

 قارئ لفوأما مـ حقث الؼرامة الؼرآكقة، فؽؾ 

يف ذلؽ أحؽام، وحػص أخذ بالؿقضعقـ إولقـ فقصؾ حقث القجهقب، وٓ يصهؾ يف  

مقضع عدم القجقب، وأما يف الؿقضع الثالث إذا كان ما بعدها متحرًكا وما قبؾفا سهاكـًا فنكهف 

ا ﴿ٓ يصؾ، إٓ يف مقضٍع واحد، وههق يف ققلهف تعهالك:  ُِّمش  نخ
ِْ ، ويف إلػقهة يف [19]ا    ا ْ ِّ﴾خَِا

هذا الؿقضع إصؾ أكؽ ما تصؾ عؾك إكثر، إٓ إذا اضطرت الهقرد الشهعري ذلهؽ فتصهؾ، 

وهـهها ٓ حاجههة لؾقصههؾ: ٕن الههقزن مسههتؼقؿ بههال وصههؾ، ولههق وصههؾت فؼؾههت:  َوَأَحههَد اْذُكههْر 

 َوِصَؾـُْف بَِعَشْر،، ففق أيًضا مـظقم، ولؽـف عؾك خالف إرجح.

، إثـههل كؿهها تههرون جههامت يف أول وققلههف بعههد ذلههؽ:  َوَأْوِل َعْشههَرَة اْثـَ 
ْ
 َوَعَشههَرا... إِْثـَههل

ْ
َتههل

الشطر الثهاين، وههق اسهٌؿ مبهدوٌم هبؿهزة وصهؾ: وٕكهف وقهع يف أول الشهطر الثهاين فقجه  لفهزة 

الفؿزة أن ُتؼطع: ٕن أوائؾ إبقات وأوائؾ إهطار كلوائؾ الؽهالم، فعـهدما تبهدأ اسهٌؿ فالبهد 

 قت وأول الشطر كبداية الؽالم. أن تؼطعف يف أول الؽالم، وأول الب

ولؿ تؼع كؾؿٌة أولفا هؿزة وصٍؾ يف الشطر الثاين إٓ يف مقضعقـ يف إلػقة: هذا الؿقضع 

يف باب العدد، والؿقضع الثاين سقلتقـا يف آخر إلػقة  إحذف كعدٌة،، كعهؿ يف فصهؾ اإلبهدال، 

ذف هـهاك هبؿهزة وصهؾ أم فُقؼال هـا ما ققؾ هـهاك، فهنن قؾهت: وكقهػ ُتؽته ؟ اثـهل هـها وإحه

 هبؿزة قطع؟ فػل ذلؽ خالف، أيـ؟ 

يعـل الؿحؼؼقـ الؿتلخريـ عؾهك كتابتهف قطًعها أو وصهاًل، لؽهـ الهذي ُأرجحهف وأراه، أهنها 

ُتؽت  هؿزة وصٍؾ محركًة، هؿزة وصؾ بحركة: يعـهل هؿهزة وصهؾ وتحتفها كسهرة: ٕهنها لهؿ 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

سؿقة، هـا يج  أن ُتؽت  هؿهزة قطهع: ُتؼطع لضرورة الشعر، كؿا رأيـا يف ققلف:  وعارض اإل

ٕهنا ُقطعت لضرورة الشعر، أما هـا ما اكؼطعت لضرورة الشهعر، وإكؿها ُقطعهت: ٕهنها يف أول 

الؽالم، يف أول البقت، يف أول الشطر، وأكت يف أول الؽالم أن ٓبد أن تؼطع، فؾهق قؾهت: اهلل 

طعت ٕهنا وقعهت يف أول الؽهالم أكرب، كقػ تؽت  اهلل أكرب؟ هبؿزة وصؾ أم قطع؟ وصؾ، فؼُ 

 ٓ لضرورة الشعر واهلل أعؾؿ.

 عؾك ألػاظ العؼقد، فؼال: -رحؿف اهلل تعالك-ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ 

َْن   ِّ ِْ ت ْساااااااِ   ْ َ اااااااِ ِّاْ ِ ْ ااااااا ِْا م  ِّو 

ِّ

َْن ااااااااا ِّ  ِِّ  ْ َْ ْاب ِ 
اااااااااة    ِّ اِ ااااااااا س ِّبِو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

إلهك إعهداد الؿركبهة،  ويف بعض الـُسخ:  ومقَُّز العشريـ، أي العرب، ثؿ عاد بعهد ذلهؽ

 ، وقال: -تؿققز إعداد الؿركبة-فبقَّـ تؿققزها 

اااااا  ْثااااااِ ِّم 
َِ َ  خاااااا ِّبِ اُِّم   ََااااااُ و  م  ِّو 

ِّ

ِّ  َ نُْش ا  ااااااااو  ِّخ س   ْ ِِّ ْ ااااااااُ ْو َ اااااااا   ُِّم

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وما زال يتؽؾؿ عؾك العدد الؿرك ، فبقَّـ حؽهؿ العهدد الؿركه  إذا ُأضهقػ: كهلن تؼهقل: 

ٕ، قائاًل ههذا أحهد عشهرك، أو ههذا أحهد عشهر زيهًدا،  -مثاًل أحد عشر كتاًبا -هذا أحد عشرك 

 فأن أحد عشر أضػتف، إضافة العدد الؿرك ، يؼقل فقفا:

َ اااااااُئِّ ُِّم    َ ااااااا     ِّ   َْ ُِّ ِغااااااا ْْ إِ ِّو 

ِّ

ِِّّ َُ ااااْ ُِّاْ اااا     ِّ ُجاااا   ِّاْ  ِن اااا ِّو     ْ ْ اااا ِّا 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

يهًدا، إذن فنذا أضػتفا فإفضؾ وإفصح أن يبؼك البـام، ههذا أحهد عشهرك، أحهد عشهر ز

وهـاك لغٌة قؾقؾة أن ُتبؼل إول مبـًقها عؾهك الػهتح، وتققهع اإلعهراب عؾهك الثهاين، فتؼهقل: ههذا 

أحد عشُرك، ورأيت أحد عشهَرك، وكظهرت إلهك أحهد عشهِرك، وققلهف:  يبؼهك، كهذا يف أ ؾه  

الـُسخ بنثبات إلػ، مع أهنا واقعٌة يف جقاب الشهرط، والهذي جهقز ذلهؽ كهقن فعهؾ الشهرط 

 ق ُأضقػ، وجام يف بعض الـُسخ:  يبؼ، يام ألػ ويؽقن عؾك الؽثقر. ماضًقا وه

مهـ -ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك مسللٍة أطال فقفا، وههل: صهقب اسهؿ الػاعهؾ مهـ إعهداد 

الحههادي، والثههاين، والتاسههع، والعاهههر، فؿهها حؽههؿ ذلههؽ؟ أمهها مههـ حقههث  -واحههد إلههك عشههرة

ن كهالـعقت والصهػات، فاسهؿ الػاعهؾ مهـ التذكقر والتلكقث، فنهنا ٓ تؽقن كإعداد بؾ تؽهق
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إعههداد ُيقافههؼ مهها قبؾههف تههذكقًرا وتلكقًثهها، يقافههؼ الؿعههدود تههذكقًرا وتلكقًثهها، الؿدرسههُة الخامسههُة، 

والؽتاُب الخامُس، لؽـ لفها اسهتعؿآت، وههل خؿهس اسهتعؿآت، سهقذكرها جؿقًعها ابهـ 

 مالؽ.

هلم: إول، التاسهع، العاههر، ويف آستعؿال إول: أن ُيستعؿؾ مػرًدا، ٓ ُيضاف إلك 

 ذلؽ يؼقل: 

اااْوُدِّإِ  ااا  ااا ِّخ   َ ِّخ  ِْ َْ ن ااا َْ ِّا ِْ ُ ااااْلِِّمااا ِّو 

ِّ

اااااا  ِِّّ ِّخ    ْْ ِِّماااااا ِّ     ِ اااااا س
أس اااااا       ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ت اا  م  َْااَِِّّبِ ْ َتاا ِّو 
ِّخِاا ِّاْ َتْةنِ ُْ اا َْ

اْ تِ ِّو 

ِّ

اااا ِّ َْاااا ِِّ   ِّبِ   اااا ِ  خ ُ ْ ِّخ  َْ اااا  ِّخ  َ ااااْ     َِّ

ِّ

ِّ

 

ِّ﴿ُيضهههاف إلهههك مثؾهههف، كؼقلهههف تعهههالك:  آسهههتعؿال الثهههاين لػاعهههؾ مهههـ العهههدد: أن ااا نِ    َ

ِِّْ َْ ن  َْ َ  سِّ﴿، ويف ققلف تعالك: [15]ا توب  ﴾ا   َ  ، ويف ذلؽ يؼقل ابـ مالؽ:[22]ا َ ئ أ ﴾َ   َُِِّّ

ُِّبنِااا  ُْ يِِّمنْااا
ٍِ ِّاَ ااا ِّب ْ اااال  َْ ُِّ ااا ِ ْْ إِ ِّو 

ِّ

ِِِّّْ  َ ِّب اااا ِّب ْ ااااالس ِِّمْثاااا  
ِْ َْاااا ُِّ ِغااااْ ِّإِ  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ق أقؾ مـف، فتؼهقل: ثالهث اثـهقـ، ويف ققلهف تعهالك: آستعؿال الثالث: أن ُيضاف إلك ما ه

﴿ِّْْ ابُِ ُش ِّا  ُِّمو  َٓ ِّإِ
َ  س   َ أِّ ِّن ْجو  ْْ ِِّم ُْ يعـل رابع الثالثة، ويف ذلهؽ يؼهقل ابهـ  [2]ا َج َ   ﴾م  ِّا ُاو

 مالؽ:

ااا  ِّم  ِِّمْثااا   ااا   ِّإ    ْ ااا   ِّل  َْ ُِّ ااا ِ ْْ إِ ِّو 

ِّ

ااا ِّ  َ ِّاْ ُا ُْ ِّ  ااا ِّل  ِ ااا س  ْ ُحْاااا اااْوُدِّخ  ِّخ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ك  فاعاًل مع العشرة: يعـل ثالث عشر، ثالثهة  ثؿ يتؽؾؿ عؾك استعؿالفا الرابع وهق: أن ُترِّ

ك  فاعؾ مع العشرة، ثؿ ُيضافان مًعا إلك مركٍ  آخر، كحق: هذا ثهاين عشهر اثـهل  عشرة، أن ُترِّ

ثالث صهقر، يهذكرها ابهـ مالهؽ: إولهك أن  -يف هذا آستعؿال-عشر، ويجقز لؽ يف ذلؽ 

عشر اثـل عشر لبـام الجؿقع، والصقرة الثاكقة أن تؼهقل: ههذا ثهاين اثـهل عشهر، تؼقل: هذا ثاين 

ماذا حدث؟ حذفت إول. والصقرة الثالثة أن تؼهقل: ههذا ثهاين عشهر، فحهذفت عجهز إول 

 وصدر الثاين، قال بـ مالؽ يف هذه آستعؿآت: 

ِِّْ َْ ن اااااا َْ اااااا نِ ِّا  َ ِّ ْ ِِّمْثاااااا   َْ ِّ  ا  ْْ إِ ِّو 

ِّ

ِّبِِِّّ َ  خاااااااا ِّخِجاااااااا    ُِِّْم   ِّت اااااااا  َِ  ت َ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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ِّ  ِغاااااااا  ِْ ِّبِح   تَاااااااا ااااااا   خ ِّ  وِّخ 

ِّ

ِ اااا ِّ نْااااِويِّا  اااا ِّ    َ ِّبِ َ اااائس ِّإِ اااا ُِّم  

ِّ

ِّ

ا ااا   يِّ    
َِ ااا  ِّآْتاااتِْ ن  ِّبِح  ااا ع  ِّو   

ِّ

ْحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِوِ ِِّّ ن  ِّو 

ِّ

ِّ

فذكر الصقر الثالث، طق  وآستعؿال الخامس لػاعؾ مهـ إعهداد، ههؿ تسهتعؿؾ مهع 

العشرون، الثالث والثالثقن، ويف ذلهؽ يؼهقل ابهـ ألػاظ العؼقد، فتجد القاو بقـفؿا الخامس و

 مالؽ: 

...............................ِّ

ِّ

اِّ ُ اااااااااا   َْ ِّا  ْ ِِّ ْ اااااااااا ِْا ْ اااااااااا   ِّو   

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

َِّْ ااا   ِّ  ْ اااِ ِّاْ    ْْ ِِّمااا ِّاْ    ِ ااا  
ِْ ب  بِااا ِّو 

ِّ

ااااااااْ ِِّّ  َ ُِّاْ ت  اوس ِّو  ْ اااااااا     ِّ
ِْ َْاااااااا ِّبِح    ت 

بههاب باًبها آخههر يتعؾَّهؼ أيًضهها وبهذلؽ يـتفهل كالمههف عؾهك بههاب إعهداد، لقههذكر بعهد ههذا الِّ

ـْ َوَكَذا، وهل كـايات إعداد، كـاياٌت عهـ  بإعداد، وهق الباب الؿتؿ الستقـ  باب َكْؿ َوَكَليِّ

أعداٍد مبفؿة، إما استػفاًما عـفا، وإما إخبهاًرا عـفها، فقعؼهد البهاب يف أربعهة أبقهات، يهذكر فقفها 

ـٍ ثالث مسائؾ: إولك: تؿققز كؿ آستػفامقة،  الثاكقة: تؿققهز كهؿ الخربيهة. الثالثهة: تؿققهز كهلي

 يف تؿققز كؿ آستػفامقة:  -رحؿف اهلل-وكذا ومعـاهؿا، فقؼقل 

اا  ْثااِ ِّم 
َِ ِّبِ ْْ اا اا ِّآْتااتِْ ش  ِمِّ  

َ ااْ ِّخِ ِّم 

ِّ

ِّ  َ ْخ خ ِّت    ِّ ْْ ا    ِّ  ْ ِِّ ْ  ِْا    ََْ ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 اضع، فقؼقل: ثؿ يـتؼؾ إلك أن تؿققز كؿ آستػفامقة يجقز جره بؿـ يف مق

ا    َ ُِّمْغااااا ْْ ُجاااااَ ُ ِِّمااااا   ِّ ْْ ا ِّو   ِلااااا  

ِّ

اِّ ااا   ُِّمْظش  ااا   ِّل  اااْ ف    ِّ ْْ ااا َ اااْ ِّ  
ِّو  ِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  وأجزان،: أي وأجز أن، ثؿ خػػ الفؿهزة بحهذففا، وكؼهؾ حركتفها إلهك السهاكـ 

 قبؾفا، ثؿ تؽؾؿ عؾك تؿققز كؿ الخربية، وقال:

اااااا   ِّْ اِّ       نْش  ُِّمْخ ِاااااا خ   
َِ اْتاااااات ْ  ِّو 

ِّ

ااااا   ِِّّْ  وِِّّْ ااااا  ِّ  ْوِّم  ِِّال  ْْ ااااا ا    ِّ
ااااا س ِِّم ئ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  مره،: أي امرأة، وفقفا ثالث لغات عـ العرب: امرأة، ومرأة، ومره، كؾفا لغهاٌت  

مسؿقعٌة عـ العرب، وبعد أن اكتفك مـ الؽالم عؾهك كهؿ آسهتػفامقة والخربيهة، تؽؾهؿ عؾهك 

 كلٍي وكذا، بقَّـ معـاهؿا وتؿققزهؿا، فؼال:

ااة ِّ   ِّ ْْ اا ا  نْت ِ ااْئِّ   ا  اِّو   ٍ اا ِّو    ْْ ِّا 

ِّ

ِِّّ ْْ ِِّ اااْ ِِّمااا
ِْ ِّ  وِّبِااا ِْ ْاااا  َ َْاااُ ِّ َِ

َِ
  

ُِّ ِ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْئِّ

ِّ

ِّ

ِّ



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 091

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

فبقَّـ أن كلٍي وكذا كؽؿ: أي كؽؿ الخربية، فؽلٍي وكذا إخباٌر عـ العهدد، واسهتػفام، أمها 

التؿققههز ففههق إمهها أن يـتصهه ، وإمهها أن يقصههؾ بؿههـ، وققلههف:  أو بههف ِصههؾ، هههذا الههذي يف أكثههر 

 بعض الـُسخ والشروح:  وبف ِصؾ، بالقاو، ٓ بلو، ويف ذلؽ يـتفل كالمف عـ الـُسخ، وجام يف

 العدد، وكـاية العدد، لقتؽؾؿ عؾك باب جديد، وهق الباب الحادي والستقن  باب اْلِحَؽاَيُة،.

يف ثؿاكقههة أبقههات،  -رحؿههف اهلل تعههالك-البههاب الحههادي والسههتقن  الحؽايههة،، وعؼههده 

سهريع: ٕهنها ٓ تهرد يف كته  الـحهق الؿختصهرة والؿتقسهطة،  والحؽاية قد تحتاج إلهك ههرٍح 

الحؽاية هل: إيراد لػظ الؿتؽؾؿ عؾك حس  ما أورده، أو حؽاية صػتف، أن تحؽهل لػظهف كؿها 

هق، أو تحؽهل صهػة الؾػهظ، يعـهل الؾػهظ مرفهقع، مـصهقب، مجهرور تحؽهل ههذا اإلعهراب، 

 ـؽرة بلٍي. والحؽاية لفا خؿسة أكقاع: الـقع إول: حؽاية صػة ال

أي إذا ققؾ لؽ:  جام طالٌ ، تريد أن تسلل وتستػفؿ عـ هذا الطال  بهلي، مهاذا تؼهقل؟ 

أٌي، فنذا ققؾ:  رأيت طالًبا، استػفؿ؟ أًيا،  مهررت بطالهٍ ، أٍي،  جهام طالبهان، أيهان،  رأيهت 

راهبها، طالبققـ، أيقـ،  جام طالٌب، أيقن؟،  رأيت طالًبا، أيقـ، فتحؽل صػة الـؽرة: يعـهل إع

فرتوا أن أًيا يف الحؽاية ُتطابؼ الؿسمول عـف يف كؾ هلم، يف اإلعراب: رفًعا، وكصهًبا، وجزًمها، 

 يف التذكقر والتلكقث، يف اإلفراد والتثـقة والجؿع، مثؾـا بذلؽ إٓ التلكقث والتذكقر. 

البًة، أيهًة، يف التذكقر ويف التلكقث:  جامت طالبٌة، استػفؿ، ٓبد أن ُيطابؼ، أيٌة،  ورأيت ط

طالبهة،  طالبتهان، أيتهان،  ورأيهت  تػهر ومررت بطالبٍة، أيهٍة،  وجهامت طالبتهان، أيتهان، كؿها 

طالبتقـ، أيتقـ،  وجامت طالبات، الطالبة طالبات، كذلؽ تؼهقل: أيهاٌت،  وأرأيهت طالبهات، 

 :-كػاية صػة الـؽرة بلي-أياٍت، كعؿ. ويف ذلؽ يؼقل ابـ مالؽ: أي يف هذا الـقع 

ُِّتاااا ِْ ِّاِْ اااا نُْاااااواس  َ
اااا ِّ ِ ِّم  ي 

ِِّ ِّبِااااة 

ِّ

ِّ  ِ اْ ِِّّ  ْ َْ ْ ا ِّ  ْوِِّ ا ا ِّاْ و 
ا ِّخِ ِّبِش  ُْ نْ   ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

كؾ الذي قؾـاه هرحف يف البقت، الـقع الثاين مـ أكقاع الحؽاية: حؽاية صػة الـؽرة بؿهـ، 

إذا أردت أن تحؽل يف مـ، لؽ أن تحؽل، لهؽ أن تسهتػفؿ بؿهـ بؾػظفها، مهـ... مهـ... مهـ، 

ذكًرا مػرًدا، مػرًدا مثـك، جؿًعها، مهـ، إذا أردت أن تحؽهل لػهظ الـؽهرة الؿسهمول سقام كان م



 

 

 د. صليمبن به عبذ العزيز العيىوي: يلت الشيخفضل 090

 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

عـفا، هذا باب الحؽاية، يؼهقل: بهاب آسهتػفام الؿطؾهؼ، ولؽهـ الحؽايهة بؿهـ تختؾهػ عهـ 

 الحؽاية بلٍي مـ وجفققـ:

 إول: أن أًيا معرفة رفًعا وكصًبا وجًرا، وأمها مهـ فنكهؽ عـهد الحؽايهة تحؽهل هبها بحركهةٍ 

 ، ـُ ؟ وٓ تـهقن، مه ـُ مشبعة دون تـقيـ: يعـل تؼقل:  جام طالٌ ، اسلل بالحؽاية عـف، تؼقل: م

 ، ـِ ، ومهررُت بطالهٍ  مه ـِ ، ورأيهُت طالًبها مه ـُ كقن ضؿف ثؿ ُأهبعت، لقست مثؾ أيُّ معربة، تهلم

 وجام طالبان مـان بسؽقن الـقن، وهذا هق الػرم الثاين.

، أو وصهؾت: الػرم الثاين: أن أيًّا ُيحؽك هبا  ها، أيٍّ ، أيًّ يف الققػ ويف القصهؾ، وقػهت: أيٌّ

أٌي يا محؿد، أيًّا تريد سقام وقػت عؾقفا أو وصؾت، وتحؽهل هبها، لؽهـ مهـ ٓ تحؽهل هبها إٓ 

، لؽهـ لهق وصهؾت  مهـ  ـْ إذا وقػت عؾقفا ساكـًة، فنذا وصؾت ذهبت الحؽاية ولؿ تؼهؾ إٓ مه

طالبهان مـهان، ورأيهُت طهالبقـ مـهقـ، وجهام  تريد،،  مـ يا محؿد،، ما ههـ مهـ، طقه ، وجهام

طالٌب مـقن، ورأيُت طالًبا مـقـ، وجامت طالبٌة مـف، هل مـٌة، التام تام التلكقث: يعـل كؾ ههذا 

يف الققههػ ٓبههد أن تؽههقن سههاكـة، إًذا تههام التلكقههث سههاكـة، هههرط مـههف، وكههذلؽ رأيههُت طالبههًة، 

ا مـهف: مـْتهان سُتسهؽـ الـهقن: ٕهنها مهـ ثهؿ ومررت بطالبٍة مـف، وجامت طالبتان هل مـف، وثـف

تان، مـتان، ورأيُت طهالبتقـ مـتهقـ، وجهامت طالبهات مـهات، ورأيهت طالبهٍت مـهاْة، ٓبهد مهـ 

 :-رحؿف اهلل-السؽقن، هذا يف الققػ فؼط، ويف ذلؽ كؾف يؼقل ابـ مالٍؽ 

ِّْْ ااا  َ ِّبِ نُْااااواس  َ
ااا ِّ ِ ااا ِّاْ اااِ ِّم  ْ  خ و  ِّو 

ِّ

ااااِّ قخ ْ ُِّمْ    اااا     ِّ  ْ اْ ننااااْو ِّْْو  ِّ ِّو   ْ اااا ِ  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ ِاااا  اااا   ِّب    ِْ َْ ن اااا م  ِّو 
ِْ ن اااا  ُ ااااْ ِّم  ِّو 

ِّ

ْ اااااِ ْ ِِّّ   ِّ ْْ اااااا  ت  ِّو  ِْ َْ ِّبِااااا ْبن 
ِْ ااااا  ِّإْ   

ِّ

ِّ

ُِّْ ن ااا ِّم  اااْ ِّبِنْااا       ِّ ااا      ِّ ْْ ااا  َ
ُ اااْ ِّ ِ ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ن  ث نَااا ُِّمْساااا  َُ ااا ِّاْ    ِّ ْ ااا     ِّ ُْ اْ نناااْو ِّو 

ِّ

ِّ

إ  ِااْ ِّ ِ ااِ ِّاْ َتاا ِّو  ِّو  ااْ ا  ِّن  َُ ااْت اْ    ِّو 

ِّ

َِِّّْ ِّبِاااااانِ ْْ ااااا  َ ِ ااااااْ ِّبِ أسِّ   اِّبِنِْسااااااو   َ ِِّ ِّ

ِّ

ِّ

ُِّمْسااااااِنخ   ْ َْ نِااااا م  نُاااااْوِّْو  ُ اااااْ ِّم  ِّو 

ِّ

ُِّخ  ن اااا ِّ ااااْومس ِّ ِق  ااااْوم  اااا ِّ   ِّل  َْاااا    ِِّ ْْ ِّإِ

ِّ

ِّ

ِّٓ ِّا ْخت ِ اااْ ِّ ْْ ااا ْ اااُ ِّم  ِّ  ِ اااْ ِّخ    ْْ إِ ِّو 

ِّ

ُِّ اااا ِْفِِّّ ْس ْظاااا نُااااْوِّْخِاااا ِّن  ِّم  ا 
َِ اااا  ن  ِّو 

ِّ

ِّ

ْك ُمْطَؾًؼها َوَأْههبِ  ، مها ههذه الـهقن يف وأههبعـ؟ كهقن وققلف يف البقت إول:  َواْلـُّْقَن َحرِّ ـْ َع



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 092

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

التقكقهد، الثؼقؾهة أم الخػقػههة؟ الثؼقؾهة، وٓ يصهح أن تؽههقن الخػقػهة: ٕهنها لههق كاكهت الخػقػههة 

لقج  أن ُتؼؾه  ألًػها، إذن هـها كقهػ كؽتبفها وأههبعـ؟ بشهدة وسهؽقن، وٓ يصهح أن كؽتبفها 

ازة أبهل حقهان، أبهق حقهان بالسؽقن، لؿا قؾـاه مهـ قبهؾ، وكهذا جهام يف الـسهخة التهل عؾقفها إجه

أكدلسههل، والؿغاربههة لفههؿ طريؼههة يف إلػقههة، مقجههقدة إلههك أن، الؿغههرب عؿقًمهها، الؿغههرب 

ومقريتاكقا، وهق أهنؿ يحػظقن إلػقة حتك إذا أتؼـقهها، يحػظهقن إلػقهة كؿها ههل، حتهك إذا 

ة، يحػهظ أبقهات يحػهظ إلػقه -يف الحػظ إخقر-أتؼـقها مـ ققة إتؼاهنؿ يف اإلسؿاع إخقر 

 إلػقة الؿؼقدة بنعراهبا: يعـل 

ِّو تاااااااااااات َِّْاِّْيفِّإ  َاااااااااااا 

ِّ

ِّمق  ااااا ِّا نحاااااوِّباااااِّْمحوااااااا ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

هذا يف الحػظ، يف الحػظ إخقر يتلكد مـ ففؿؽ لفا، يؼقل: اقرأ باإلعراب، ويتؾقهها لهف 

 باإلعراب، فقؼقل: 

ِّاْ ِّ ُْ ْتت اِ ااااااااااااَ
ْسِّ يف و    ََ ْ ااااااااااااِ    ِّ

ِّ

ق  ِ ااااُ ِّا نَْحااااِّ ْ ِّم  ْحاااااِوَا ااااا ِّم  ِّاِوِّبِش 

ِّ

ِّ

الذي يعرف اإلعراب يػفؿ، ولفذا كجد بعض ُكسخ إلػقة التهل عـهد الؿغاربهة، يف كحهق: 

ـُ اهللَ   ، تجهد سهؽقن عؾهك ألػقهة وكسهرتقـ، كـسهخ أبهل حقهان، ُكسهخ أبهل َأْلهههِػقَّفْ  يف َوَأْسَتهِعههق

ف سؽقن، ومع السؽقن حركهة حقان كؾفا فقفا كذا، أي البقت مؼقد: يعـل أخره ساكـ تجد عؾق

 اإلعراب لق أردكا أن ُكعرب.

، يف ههذه الـسهخة  ـْ وضهع عؾقفها ههدة، وفتحهة،  -كسهخة أبهل حقهان-فؾفذا هـها  ٕههبع

،، وأما الشهقخ خالهد إزههري  ّـَ ،، وعـد القصؾ:  وأهبع ـْ -وسؽقن، فعـد الققػ:  ٕهبع

ٌد بهالـقن الخػقػهة، ومها ذكهره الشهقخ يف إعراب إلػقة، فنكف ذكر أن الػعؾ هـا ممك -رحؿف اهلل

خالد  ػؾٌة، أما قرره الـحقيقن مـ أن كقن التقكقد الخػقػة يج  قؾبفا عـد التقكقد بعد الػهتح 

ألًػا، ومـفؿ: ابـ مالؽ تـظقهًرا يف البقهت الثهامـ وإربعهقـ بعهد السهتؿائة، ويف ههرح الشهافقة، 

 حؽؿ عـ الـحقيقـ إجؿاًعا، كعؿ؟وتطبقًؼا يف ألػقتف كثقًرا، وحؽك السققطل هذا ال

ك،.سؤال:   بخصقص ققل الؿصـِّػ:  والـقن ُحرِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ـْ عـهد الحؽايهة ٓ تؼهؾ: الشيخ:  ، مه ـْ ، يهرد مه ـْ ك، ٓ يريهد أههبع ٕ ٕ ققلف:  والـقن حرِّ

، حهديث  ـُ ، فؼهؾ: مه ـْ ، يعـهل ٓ يحهدد وٓ يهتؽؾؿ عؾهك كهقن أههبعـ. أصهربم ـِ ، مه ـَ ، مه ـُ : مه

ـِ َبَعههَد لِههل، يف هنايههة هههذا الشههطر يؽههقن قههد اكتفههك مههـ إلػقههة ثالثههة  وققلههف:  َوُقههْؾ َمـَههانِ  َوَمـَههْق

أرباعفا: ٕن إلػقة ألٌػ وبقتان، فثالثة أرباعفا: واحٌد وخؿسقن بقًتا وسبعؿائٍة وههطر، وههق 

هذا الشطر، وهذا طبًعا عؾهك الـسهخة الؿعروفهة الؿشهفقرة، أمها عؾهك كسهخة ابهـ هشهام ألهػ 

 قبؾ قؾقؾ، طق .بقت، ما اكتفت 

وققلههف:  بِههنِْثِر َذا بِـِْسههَقٍة َكؾِههْػ، هههؾ الؿعـههك ذا كؾههٌػ بـسههقة أم ذا كؾههَػ بـسههقة؟ كالهؿهها 

محتؿؾ، وققلف:  َوَكاِدٌر َمـُْقن فِل َكْظٍؿ ُعِرْف، يريد أن كؾؿهة مـهقن، أو يريهد أن الحؽايهة بؿهـ، 

ـ آخهره، قهد تهليت  متحركهًة يف الشهعر، يف الضهرورة وقد قرر أهنا ٓبد أن تؽقن بالسؽقن، ُتسهؽِّ

 الشعرية، ومـ ذلؽ ققل الشاعر:

ِّْْ ِّ نااااُت  ْ ِّ  ااااواِّناااا ايِّخق ااااُ ِّمنااااو

ِّ

ِّ

ِّ

ااواِّ َُ ُِّ ْ ااُ ِِّ  ُْ اا اا ُ واِّاْ ج  ق  اا  خ  ِّ    م 

ِِّّ

ِّ

ِّ

ِّ

مـ قصقدٍة جؿقؾة  لل تلبط هًرا،، فنن كان ابـ مالؽ أراد عؿقم الحؽؿ: يعـل يؼقل: إكهف 

ـ، لؽـ يف الشعر يجقز أن ك لضرورة الشعر، ففق كؿها قهال، وإن أراد هبهذا  يج  أن ُتسؽِّ ُتحرِّ

الشطر اإلهارة إلك ذلؽ البقت، فقؽقن قد أههار إلهك إههعار يف أربعهة مقاضهع، ويف مقضهٍع 

خامس ذكر بقًتا كاماًل، فػل الؿقضعقـ صرح بإجزام الؿـؼقلة مـ البقتقـ، فهذكركا ذلهؽ مهـ 

،، والؿقضهع الثهاين فاعهدوا فعهد لهقسول:  قبؾ، ويف مقضعققـ إهارة محتؿؾة، الؿقضهع إ

 وهق هـا مـقط.

ثؿ يف إخقر كتؽؾؿ عؾك الـقع الثالث مـ أكقاع الحؽاية، إذن ههل ثالثهة أكهقاع: الحؽايهة 

بلٍي، والحؽاية بؿـ، والـقع الثالث مـ الحؽاية: حؽاية العؾؿ لؾػظف بعد مـ، فنذا ققؾ:  جهام 

زيًدا،، فؼؾ: مـ زيًدا، وإذا ققهؾ:  مهررت بزيهٍد،، فؼهؾ:  زيٌد،، فؼؾ: مـ زيٌد، وإذا ققؾ:  رأيت

 :-رحؿف اهلل-مـ زيٍد، وهؽذا، حؽاية العؾؿ بؾػظف لعد مـ، ويف ذلؽ يؼقل ابـ مالؽ 

ِّْْ اااا ِّب ْ ااااِ ِّم  ْْ ِِّماااا ُْ َ نَاااا
ِّاْ اِ  ْ اااا اْ      ِّو 

ِّ

ِِّّْْ اا ِّاْ ت اا   ِّبِش 
اا طِ س   ِّ ْْ ااْ ِِّماا ِّ   ِا  ْْ ِّإِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ل مـ أكقاع الحؽايات كقعان: الرابع والخهامس، فؾهؿ وهذا آخر بقٍت يف الباب، مع أكف بؼ

هـا، أما الـقع الرابع مـ الحؽاية ففل: حؽاية جؿؾهة، أن تحؽهل  -رحؿف اهلل تعالك-يذكرهؿا 

الجؿؾة كؿا ههل، ولهؿ يهذكرها ابهـ مالهؽ هـها، ولؽـهف أههار إلقهف يف مقاضهع ُأخهر مهـ ألػقتهف: 

َأَتْت َفالَؼقَل َأْضِؿْر ُتِصِ ،، فالجؿؾ بعد الؼهقل: َوإِْن كؼقلف:  أو ُحؽقت بالؼقل،، ويف ققلف:  

 كلن تؼقل:  قال إستاُذ العؾُؿ كافٌع،،  قؾت: إن العؾَؿ كافٌع،، فتحت الجؿؾة بؾػظفا.

والـقع الخامس مـ الحؽاية: حؽاية الؿػرد إذا أريد لػظف ٓ معـاه، إذا أردت مـ الؽؾؿهة 

ُتعرهبها، ويهدخؾ يف ذلهؽ صهقر مـفها: أن تتؼهدم  لػظفا ٓ معـاهها، فؾهؽ أن تحؽقفها، ولهؽ أن

كؾؿٌة يف الؽالم، فتحؽقفا بؾػظفا، أكت تريد لػظفها ٓ معـاهها، ومهـ ذلهؽ قهقل العهرب: قهال: 

عـدي تؿرتان، فؼال لف صاحبف: دعـا مـ تؿرتان: يعـل دعـا مـ كالمؽ هذا، ٓ يريد دعـا مهـ 

 ا، دعـا مـ تؿرتان.التؿرتقـ تؿرة أو تؿرة، ٕ يريد دعـا مـ كالمؽ هذ

فقؼهقل: جهام الؿفـدسهقن، فتؼهقل لهف: اتهرك  -مثهال مها لهف عالقهة-وكلن يؼقل قائؾ مثاًل 

الؿفـدسقن واهتؿ بعؿؾؽ، ٓ يؼقل: اترك الؿفـدسقن همٓم، يؼقل: اترك، ههذا كهالم عـهؽ، 

 اترك هذا الؽالم واهتؿ بعؿؾؽ، فنذا أردت الؾػظ، فؾؽ أن تحؽقف، ولؽ أن ُتعرب.

صقر التل تدخؾ يف ذلؽ: الؿسؿك لألسؿام الستة، والؿثـك، والجؿهع، أن ُتسهؿك ومـ ال

إسؿام الستة، أو الؿثـك، أو الجؿع، يف ققلؽ: مررت بلبق ظبل، أو صعدت فقم أبهق ُقبقه ، 

أبق ظبل وأبق قبق  لقست كــ، أبق ظبل لقست ُكـقة لؾؿديـة، وأبق ُقبق  لقسهت كـقهة لؾجبهؾ: 

إٓ بعد آسؿ، يؽقن آسهؿ ُسهؿقت بهف، ثهؿ بعهد ذلهؽ ُيؽـهك، فهلبق ظبهل ٕن الؽـقة ٓ تؽقن 

 لقس كـقة، لؽـ يلخذ حؽؿ الؽـقة فقج  إعرابف، فؾؽ أن ُتعربف ولؽ أن تحؽقف.

ومـ ذلؽ: هذه البحريـ، أكت تريد بالبحريـ، بحر وبحر؟ يعـل مثـك بحهر وبحهر؟ ٕ ٓ 

لؾػظة، وهل مسهؿك، تؼهقل: ههذه البحهريـ، تريد معـك البحريـ: بحر وبحر، وإكؿا تريد هذه ا

 .فقجقز أن ُتعرهبا، فتؼقل: هذه البحران، ولؿ يذكر ابـ مالؽ هذا الـقع الخامس مـ الحؽاية

 بخصقص إعراب الؽـقة.سؤال: 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

كـظر هؾ ههذا كـقهة أم مسهؿٌك بهف، فهنذا قؾهت أبهق بؽهر، حؾؼهة أبهل بؽهر الصهديؼ، الشيخ: 

سهؿ: يعـهل ُسهؿل بهذلؽ، إن كاكهت كـقهة فالبهد أن ُيعهرب مسجد أبل بؽر، أبل بؽهر، ُكـقهة أم ا

إعراب إسؿام الستة، لقس فقف  قر ذلؽ، زكـ اسؿف عبد اهلل، وكـقتف أبق بؽر، لؽهـ يجه  أن 

 ُتعرب، هـا يج  أن ُتعرب.

أبق عؿرٍو البصري، ابـ العؾك مختؾػ فقف، ففـاك ققٌل ققي أن أبهق عؿهرو اسهؿف، عـهدما 

و، فؾقست ُكـقهًة لهف، وههذا كجهده عـهد بعهض اإلخهقة أن، يؼهقل لهؽ: ولد سؿاه أبقه أبق عؿر

آخر مقلقد فُقسؿقف أبق بؽر، فحقـئٍذ ما كؼقل: هذا كـقة لف، فتعربف إعراب السهاكـ، ههذا مها ههق 

اسؿف، ألؽ أن تعربف إعراب إسؿام الستة، ولؽ أن تحؽقف كؿا هق، جام أبق بؽر، ورأيت أبهق 

 عؿ.بؽر، سؾؿت عؾك أبق بؽر، ك

ـٌ مسؿك مطؾهؼ عؾؿهف: يعـهل العؾهؿ ماسهؽ، فؾهؿ ُيعهقِّـ الؿسهؿك، و الُؽـقة عؾؿ، اسٌؿ معق

وإعالم بعضفا قد تؽقن مـ بعض، يعـل أبق بؽر الصديؼ معهروف، لؽهـ بعهض الؿسهؾؿقـ 

اسؿف عبد اهلل، ما كؼقل بعد اسؿ أبق بؽر اسؿف، أبق بؽر كـقتف، فتلخذ حؽؿ الؽـقهة، بخهالف مها 

بؽر، سؿقتف بلبق بؽر، كتسؿقة الؿديـة بلبق ظبل، وتسؿقة الجبهؾ بهلبق ُقبقه ، ههذا لؿ ُسؿل أبق 

سؿقتف أم كؼؾتف مـ إسؿام الستة، ثهؿ كؼهؾ، فصهؾتف مهـ إسهؿام السهتة إلهك العؾؿقهة، كؿها لهق 

سؿقتف بقذه ، أو سؿقتف بجاد الحؼ، كؼؾتف مـ باب إلهك بهاب، فهنذا كؼؾتهف مهـ بهاب إلهك بهاب 

 ل ولؽ أن ُتعِرب. حقـئٍذ لؽ أن تحؽ

لؽـ إذا بؼل يف بابف أصاًل هق يف بابف كـقف، فؾقس لهف إٓ بابهف أن ُتعهِرب: يعـهل ههؾ لهؽ أن 

تؼقل: هذا رجالن، كؿا تؼقل: هذه البحريـ؟ جام عذر تؼقل: هاذان لؾتثـقة ورجهالن بهالرفع، 

ـان، لؽـ لق سؿقت ابـؽ بحسـقـ، تؼهقل: ههاذان حسهـقـ؟ تؼهقل: ههذا حسهـقـ، أو ههذا حسه

ُتعربف أو تحؽقف، إذا جام إذان كلذن، إذان ٓ ُيستلذن فقف، واهلل أعؾؿ وصؾك اهلل وسهؾؿ عؾهك 

 كبقـا محؿد، وعؾك آلف وصحبف.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 الرابعتكملت الذرس 
 )بعذ الصالة(

¢ 

وأصههحابف  الحؿههد هلل رب العههالؿقـ، والصههالة والسههالم عؾههك كبقـهها محؿههد، وعؾههك آلههف

 أجؿعقـ، أما بعد...

فـحـ يف مغرب لقؾة السهادس والعشهريـ مهـ رجه  مهـ سهـة ثـتهقـ وثالثهقـ وأربعؿائهة 

وألػ يف جامع الزهرام يف مديـة البؽقرية، كعؼد بحؿد اهلل وتقفقؼف الهدرس الثهامـ مهـ دروس 

العهدد، أخطلكها يف  ، يف بدايتفا ُكعقهد قهرامة بقهٍت يف بهاب-رحؿف اهلل تعالك-فتح ألػقة بـ مالٍؽ 

 الؼرامة ...، وهق البقت الحادي وإربعقن بعد السبعؿائة، ولػظف:

ااا  ِّم  ِِّمْثااا   ااا   ِّإ    ْ ااا   ِّل  َْ ُِّ ااا ِ ْْ إِ ِّو 

ِّ

ااا ِّ  َ ِّاْ ُا ُْ ِّ  ااا ِّل  ِ ااا س  ْ ُحْاااا اااْوُدِّخ  ِّخ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وكحـ قرأكاه وحؽؿ فاعٍؾ، ثهؿ كعهقد بعهد ذلهؽ إلهك حقهث تققػـها إلهك فهتح البهاب الثهاين 

يف  -رحؿهف اهلل تعهالك-بقاب ألػقة ابـ مالهؽ وههق  بهاب اْلتَّْلكِْقهُث، الهذي عؼهده والستقـ مـ أ

عؾك التصهؾقح  -رحؿف اهلل تعالك-ثالثة عشر بقًتا، وابتداًم مـ هذا الباب، يبتدأ كالم ابـ مالؽ 

 إلك آخر إلػقة، ويذكر يف هذا الباب خؿس مسائؾ:

ف عالمة التلكقث. الثالثة: اكؼسام ألهػ التلكقهث إولك: عالمتا التلكقث. الثاكقة: ما ٓ تدخؾ

إلههك مؽسههقرٍة ومؿههدودة. الرابعههة: أوزان ألههػ التلكقههث الؿؽسههقرة. الخامسههة: أوزان ألههػ 

التلكقث الؿؿدودة، فقبدأ بالؽالم عؾك عالمتل التلكقهث، وهؿها: فهام التلكقهث، وألهػ التلكقهث، 

 :-رحؿف اهلل تعالك-فقؼقل 

َْاااااَِِّّ
اااااُ ِّاْ َتْةنِ ِّ  ْوِّ   ِاااااْ ِِّّ    م  ااااا      ِّ

ِّ

تِْ ِِّّ ااا ْ ا  اااَ ُاواِّاْ َتااا ِّ     ِّ ااا مس ااا ِّ  ت 
خِ ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِِّ َْ
َِ ُفِّاْ َتْقاااااااِ ْاُ ِّبِ ْ َغااااااا ُاْ ااااااا   ِّو 

ِّ

ِِِّّ َْ ااااا ِّا َ اااااِ 
ِّخِ  َ ااااا ْ َ  ْحاااااِوِ ِّ   ن  ِّو 

ِّ

ِّ

وققلف:  أساٍم،: أي أسامل وهق جؿع اسٍؿ، وُيجؿع اسٌؿ عؾهك أسهؿام وأسهاٍم، وأسهاٍم يف 

فالؿػرد: اسٌؿ، وجؿعهف: أسهؿام، وجؿهع الجؿهع: أسهامل، ثهؿ بعهد  الحؼقؼة هق جؿع الجؿع،

ذلؽ يتؽؾؿ عؾك ما ٓ تدخؾف عالمة التلكقث، فؾقس كؾ اسهٍؿ لؾؿلكهث تدخؾهف عالمهة التلكقهث، 

 وهـاك أسؿام ٓ تدخؾفا عالمة التلكقث ُيبقـفا فقؼقل:

ُ اااااااااْوٓ ِّ ِّخ  ااااااااا خ ِ ااااااااا ِّخ  ِا     ِّ ٓ ِّو 

ِّ

َِِِّّ اْ  ِّو  اااا       ْ
َِ ٓ ِّاْ  ِّو  َْ  ِّ  ْ اااا خ ِّْ ِ اااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِِّْ َْااااااا  ِ ااااااا ِّ   م  ِّو  ااااااا   ِِّمْ    ا    ٍ ااااااا   ِّ

ِّ

ِِِّّْ َْااا
ِّخِ  َ ْو ٍُ ُ ااا َِيِّخ  ِّ ْْ اااْ ِدِِّمااا ااا ِّاْ      ِّ

ِّ

ِّ

ِـّْ ِّ   ِااااا ْْ ِّإِ َْااااا س
تِ ق    ِّ َْااااا س  ِ ِّخ  ْْ ِمااااا ِّو 

ِّ

ِـِّّْ ت نِااااا َْ ُِّْال   ِ خااااا ِّاْ َتااااا ِّ   ْوُ اااااْوخ  ِّم 

ِّ

ِّ

َٓ اْلِؿْػَعههاَل َواْلِؿْػِعههْقالَ، جههام يف بعههض الـُسهخ أصههاًل  ومهها مػ ًٓ أو مػعههقال، وققلهف:  َو عهها

 بالتـؽقر، ثؿ يتؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك اكؼسام ألػ التلكقث إلك مؽسقرٍة ومؿدودة، فقؼقل: 

ْ ااااااا ِِّ اُ ِّ    َ َْاااااااَِِّّ
ِّو    ِاااااااُ ِّاْ َتْةنِ

ِّ

ْحاااااُوِّ ْنث ااااا ِّاْ ُ ااااا  ِِّّ ِّن  ااااا   اُ ِّم   َ ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 :  -رحؿف اهلل تعالك-ثؿ يذكر أوزان ألػ التلكقث الؿؽسقرة، وُيؿثؾ لبعضفا، فقؼقل 

اااا ِّم   اااا نِ ِّإْو  اااا و ِّ
ِّآْ ااااتِش  ُاِّخِ

ِّ

اْ  نااااااو   ِّ ب اااااا ِّو  ِّ ا  ُْ  ْ ِّو 
ِْ ُِّاْ ِ ْااااااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اااااا    َْ اااااا ِّل     ْ ِّخ  ُْ  ْ و  اااااا ِّو  ط  م    ِّو 

ِّ

اااااْ    ِّ اِّ  ْوِِّ ااااا   خِّ     اخ ْ ااااا   ِّ  ْوِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

أ ش  ِِّتاااااا  ْ    ََ أُِّتااااا ُح  ااااا ا  ِّو   

ِّ

ِّاْ ُاُ ااااَ أِّ ـ  اااا ِ ث َث اااا ِّم  أِّو  َِِّْ اااا  

ِّ

ِّ

ـ ِّ اااا َْ  اااا ِّم   َ ُِّ ا    ٍ اااا أِّ   ااااَق ا  ِّاْ  ن

ِّ

اِّ ااخ ِ ِّاْتااااااتِنْ  
ٍِ َْاااااا ِِّماااااا اْ ااااااُ ِّ ِ   ِّو 

ِّ

ِّ

 ثؿ يذكر أوزان ألػ التلكقث الؿؿدودة، فقؼقل:

ْخِ ااااااااا   ُِّ ْ ااااااااا  ُ ِّ   م  ِّخ  ااااااااا    َ
ِ ِّ

ِّ

ااااااااا   ُِِّّ    ْ خ  ِّو  ِْ َْ ااااااااا ِّاْ    ُِّمث َ اااااااااَّ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اااااا ُ ْوٓ ِّ اااااا ٓ ُِّخْ ُ اااااا  ِّخ    
ِّخِ َْ اااااا َُِّ

ِّ

ْ ُ ااااااااْوٓ ِِّّ َ اااااااا ِّم   ِ ْ
اااااااا ِ   ُ ِّخِ خ  ِّو 

ِّ

ِّ

ُم ِّْ او   ٍ ااااا ااااا ٓ ِّو      
ِّخِ ِْ َْ ااااا ِّاْ     ْ ااااا   ِّ

ِّ

اِّ  ٍ اااااا   ُِّ ِ اااااا ِّخ   
اااااا  س ِّخ   ْ اااااا ُِّمْ   

ِّ

ِّ

 وققلف يف البقت قبؾ إخقر: 

اااااا ُ ْوٓ ِّ اااااا ٓ ُِّخْ ُ اااااا  ِّخ    
ِّخِ َْ اااااا َُِّ

ِّ

ْ ُ ااااااااْوٓ ِِّّ َ اااااااا ِّم   ِ ْ
اااااااا ِ   ُ ِّخِ خ  ِّو 

ِّ

ِّ

 كؾفا هبؿزة تلكقث مؿدودة، قصرها لضرورة الشعر: أي 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ْ ُ ااااا  ُ ُِّخااااا ُ و
ااااا ٓ ِّخِ   

ِّخِ َْ ااااا َُُِّ  ِّٓ

ِّ

ْ ُ اااااااْوٓ  ِّ َ ااااااا  ِّم   ِ ْ
ااااااا ِ   ُ ِّخِ خ  ِّو 

ِّ

ِّ

 ، ـِ ٕكف يتؽؾؿ عؾك أوزان ألػ التلكقث الؿؿدودة، وقؾهف يف البقهت إخقهر:  َوُمْطَؾهَؼ اْلَعهْق

كذا يف أكثر الـُسخ، وجام يف الؿقضقعقـ يف الصهدر إول والثهاين مطؾهؼ مطؾهؼ بػهتح الؼهاف 

ًٓ مؿها بعهدها، وققلهف:  َٓ،: أي أن العهقـ فقفها مثؾثهة بالـص ، فتؽهقن حها ـِ فَِعها  َوُمْطَؾهَؼ اْلَعهْق

بالػتح: فعآم، والؽسر: فِعالُم، والضؿ: فُعالُم، وققلف يف الشهطر الثهاين:  ُمْطَؾهَؼ َفهاٍم َفَعهالَم،: 

 أي فعال بثؾقث الػام، فعالم، ُفعالم، فِعالم، كؾ ذلؽ مـ أوزان ألػ التلكقث الؿؿدودة.

 .ألػ التلكقث الؿؿدودة والؿؽسقرة كقث يفبعد أن تؽؾؿ يف التل

 بخصقص ترتق  التصريػ.ؤال: س

ترتقهه  التصههريػ ومهها يههدخؾ فقههف ومهها ٓ يههدخؾ فقههف، خههالٌف طقيههٌؾ عههريض، الشيخ: 

فبعضفؿ ٓ يدخؾ يف التصريػ إٓ أبقاًبا قؾقؾة، ويتعؾؼ بالبـقة فؼط، وأي الؿقضهقع لهف عالقهة 

أكثهر الؿتؼهدمقـ، ولفهذا التثـقهة والجؿهع سهبؼ بعهض  باإلعراب، دخؾـاه يف الـحق، كؿها يػعهؾ

أبقاهبا: ٕهنا تتعؾؼ باإلعراب، التثـقة بإلػ يف الرفع، بالقام يف الـص  والجؿهع، فؾفها عالقهة 

 باإلعراب، فقدخؾقهنا يف اإلعراب، وإن كان لفا أيًضا عالقة بالتصريػ، كعؿ.

لعهدد، واضهح أكهف التلكقهث هـها مهثاًل مثاًل يعـل إبقاب كثقهرة جهًدا سهقؽقن لفها عالقهة با

بعضفؿ ما يذكروكف يف التصهريػ، يذكروكهف يف كته  الـحهق: ٕن اإلعهراب يؽهقن عؾهك التهام، 

والفؿزة الؿؿدودة، والفؿزة الؿؽسقرة يؽقن إعراهبا مؼدًرا، فؾف عالقة بهاإلعراب، ومهـ كظهر 

 إلك إوزان أدخؾف يف التصريػ.

ذكره يف الـحهق، وبعضهفؿ يهذكره يف الصهرف، مهـ الؿؼصقر والؿؿدود كذلؽ، بعضفؿ ي

كظر إلك إوزان ذكهره يف الصهرف، ومهـ كظهر إلهك أثهر ذلهؽ يف اإلعهراب ذكهره يف اإلعهراب، 

جؿقع التؽسقر، يذكروهنا  الًبا يف التصريػ، وبعضفؿ يهذكرها يف الـحهق: ٕن بعضهفا يؽهقن 

 باإلعراب. مؿـقعة مـ الصرف، وبعضفا ٓ ُتؿـع مـ الصرف، هذا لف عالقة

وتعريػ الصرف خالف قديؿ، فبعضفؿ يؼصره عؾك أبـقة الؽؾؿهة فؼهط، مها يتعؾهؼ بلبـقهة 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

الؽؾؿة دون اإللحام بلحقال هذه إبـقة، وهذا معرفة الؿتؼدمقـ، فؿـ التثـقهة الـسه ، كؾفهؿ 

يذكروكف يف الـحق: ٕن الـسه  بحهٌر بحهرٌي، اكتؼهؾ اإلعهراب مهـ الهرام إلهك القهام، فؾهف أثهر يف 

 اإلعراب، وأكثر التصريػقـ الؿتلخريـ، الػارسل ابـ الحاج . 

ابـ الحاج  هق الذي يعـل مقز الػرم بقـ الـحق الصرف، جعؾ الصرف وكؾ مها يتعؾهؼ 

بلبـقة الؽؾؿهة ههق أحهقال ههذه إبـقهة، إبـقهة يعـهل أبـقهة الثـهائل، أبـقهة الربهاعل، الخؿاسهل، 

ة كؾ ما يطرأ عؾك هذه إبـقة، يطرأ عؾقفها مهـ كسه ، الؿجرد، الؿزيد إلك آخره، أحقال إبـق

 مـ تخصقص، مـ جؿع، مـ تثـقف، كؾ ما يطرأ عؾقفا أدخؾف أيًضا يف التصريػ.

فؾفذا التؿققز بقـ الـحق التصريػ فقف هلم مـ عدم الدقة: ٕن البهاب لهف عالقهة بهالـحق، 

لـحهقيقـ الؿتؼهدمقـ أصهاًل مها ولف عالقة بالتصريػ، يعـل الخالف لقس مفًؿها كبقهًرا، فهلكثر ا

يػرققن بقـ الـحق والصهرف، يهدعقن الـحهق والصهرف مًعها، إٓ أهنهؿ يهمخرون التصهريػ يف 

 آخر الـحق، طق .

ٕكف ذكر التلكقث، ومـ عالماتف إلػ مؽسقرًة أو مؿدودة، ولهف أوزان، كاسه  أن يهذكر 

الههث والسههتقن،  بههاب اْلَؿْؼُصههْقُر بعههد ذلههؽ  بههاب اْلَؿْؼُصههْقُر َواْلَؿْؿههُدْوُد، وهههق البههاب الث

َواْلَؿْؿُدْوُد، ويعؼبف يف سبعة أبقات ذكر فقفا أربهع مسهائؾ: الؿسهللة إولهك: آسهؿ الؿؼصهقر 

الؼقاسههل، والثاكقههة: آسههؿ الؿؿههدود الؼقاسههل، والثالثههة: الؿؼصههقر والؿؿههدود السههؿاعقان، 

لؿؼصهقر الؼقاسهل: أي الهذي والرابعة: قصر الؿؿدود ومهد الؿؼصهقر. فؼهال يف بقهان آسهؿ ا

 يـؼاس:

ف ْ اِ ِّاْ َ ا     ِّ ْْ ِِّم ئ  ِّاْتت ْول   ْ اِّاْت  َ ِّإِ

ِّ

اااْ ِِّّ َْااا سِّ   ٕ ت 
ظِ اِّن   َ ِّ  ْ ااا  ااا ِّو    ْتحخ ِّخ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّأِ ااااااااا ِِّ ااااااااا     َُ َْااااااااا ِِ ِّاْ 
ِ ن ظِ ِّخ 

ِّ

ااااا ِم ِِِّّ   ِّ َ ااااا  س ْ ااااا سِّبِِق ُ اااااْوُ ِّ   َُِّ

ِّ

ِّ

اااا  ااااـِّم  َْ اااا ِّل 
ِّخِ اااا س ُخ   ِّو  اااا س    ِ   ِّ

ِّ

ِّن ِِّّ ااااا س ُخْ    ِّو 
ااااا س    ْ ِ م     ِّْحاااااُوِّاْ ااااا ن

ِّ

ِّ

-رحؿهف اهلل-ثؿ يتؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك آسؿ الؿؿدود الؼقاسل: أي الذي يـؼاس، فقؼقل 

: 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّآِ اااا سِّ   ِااااْ ِّ ْ اااا     ِّ َْ اااا ِّاْتاااات ح  م  ِّو 

ِّ

ااا ُِّ ااا ِْفِِّّ َخ ْت َْااا ِِ ِّ  
ظِ ِّخِااا ِّن  ااا ن  َ ِّخ  ْ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اااْ ُِّباااِ ئ   يِّ   ٍِ ِاِّاْ ِ ْ اااِ ِّاَ ااا ْ ااا    َ   ِّ

ِّ

ِّو ِِّّ أ  و  اا ْا     ِّ ْ اا س ااِ ِّو  َْ ااة أبِش  ِّ   ْا  

ِّ

ِّ

وبعده يهدخؾ يف آسهؿ الؿؼصهقر الؼقاسهل، وآسهؿ الؿؿهدود الؼقاسهل، فنكهف يؽهقن يف 

الؿؼصهقر السههؿاعل، والؿؿههدود السههؿاعل الههذي ٓ يـؼههاس، فقؼههقل يف الؿؼصههقر والؿؿههدود 

 السؿاعققـ: 

ا  َ ْ اااااا سِّو  اِّ    َ َْاااااا ِِّ
ُمِّاْ نَظِ

َِ اااااا  اْ    ِّو 

ِّ

ِِّّ ٍ اااا ِّو    ْ ِحاااا ِّ   ْ ِحج  ِّبِن ْقاااا س اااا   ِّام 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

يريد أن يؼقل: إن عادم الـظقر الؿؼصقر والؿؿدود الذي لقس لفؿها كظقهٌر مهـ الصهحقح، 

ٓ يثبت إٓ بالـؼؾ، ٓ يثبت إٓ بالسؿاع، كالِحجا وكالِحذام، ثؿ يختؿ البهاب بؼصهر الؿؿهدود 

 ومد الؿؼصقر فقؼقل: 

ِـُّ اا  َ اُِّمْج ااخ ِّاْغاا ِ   اا    َ َِيِّاْ  ْ ااُ ِّ ِّو   

ِّ

ْااااااُتِِّّ اْ    ِّو 
ِْ َْااااا ِـُِّّ     ااااا ِّا ق 

ِّبُِخْ ااااا س

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

إذن فؼصر الؿؿدود يف ضرورة الشعر متػٌؼ عؾهك جهقازه، وأمها العؽهس مهد الؿؼصهقر يف 

ضرورة الشهعر مختؾهٌػ فقهف، ههؾ يجهقز أو ٓ يجهقز، ثهؿ بعهد ذلهؽ يـتؼهؾ إلهك البهاب الرابهع 

ْوِد َوَجْؿِعِفَؿا َتْصهِحْقًحا،، فقعؼبهف والسبعقـ، وُيعؿؿف بؼقلف:  َكْقِػهقَُّة َتْثـِهَقِة اْلهَؿْؼُصْقِر َواْلهَؿهْؿههدُ 

يف ثالثة عشر بقًتا، يذكر فقفها أربهع مسهائؾ: إولهك: تثـقهة الؿؼصهقر. الثاكقهة: تثـقهة الؿؿهدود. 

 الثالثة: جؿع الؿؼصقِر جؿع مذكٍر سالًؿا. الرابعة: جؿع الؿؼصقر جؿع ممكٍث سالًؿا.

وجؿعفؿهها تصههحقًحا: أي جؿههع  مههع أن العـههقان فقههف تثـقههة الؿؼصههقر وتثـقههة الؿؿههدود،

الؿؽسقر جؿع مذكٍر سالًؿا، وجؿع الؿؽسقر جؿع ممكهث سالؿههههًا، وجؿهع الؿؿهدود جؿهع 

مذكٍر سالؿهههًا، وجؿع الؿؿدود جؿع ممكٍث سالؿهههًا، هذا الذي يف العـقان، ولؽــا سهـجد أكهف 

كر سالؿههههًا، اكتػك بالؽالم عؾك تثـقة الؿؼصقر وتثـقهة الؿؿهدود، وجؿهع الؿؽسهقر جؿهع مهذ

وجؿع ممكٍث سالؿهههًا، ولؿ يهتؽؾؿ عؾهك جؿهع الؿؿهدود، ٓ جؿهع مهذكٍر سالؿههههًا، وٓ جؿهع 

 ممكٍث سالؿهههًا، مع أن الرتجؿة تتـاولف، فبدأ بالؽالم عؾك تثـقة الؿؽسقر، فؼال:

اااا  ِّا  ُْ اااا ُِّ ث ن اااا ِّاْل    
ْقُ ااااْواس ِّم  ِّآِ اااا  

ِّ

َ اااااا ِّ ِق ُِّمْ   
اااااا س  َ    َ ِّ ْْ اااااا   ِّ  ْ اااااا    ِّ ْْ ِّإِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ت اا  ِّن ْحااُوِّاْ    ُْ َ اا ِّ  ْ ااُ  يِّاْ 
ٍِ اِّاَ اا  ٍ اا   ِّ

ِّ

ت اااا ِّ  َ   ِّ َْاااا   يُِّ ِم
ٍِ اْ ج  ِمااااُ ِّاَ اااا ِّو 

ِّ

ِّ

اِّإ اااا  اوخ ااااُئِّو  اُِّ ْق    َ َْاااا ِِّ اااا ِّال 
ِّخِ

ِّ

اااْ ُِّ  اااْ ِِّّ ْ اااُ ِّ     ِّ  ْ ااا  ااا ِّ   ااا ِّم  ِّو   و ِش 

ِّ

ِّ

 ثؿ يـتؼؾ إلك الؽالم عؾك تثـقة الؿؿدود، فقؼقل:

َ اااااا  َِّن  ِّبااااااواوس ااااااْح ا   اااااا ِّ     م  ِّو 

ِّ

ن ِِّّ َ ااااا و  ِّو   
ِّ ِْسااااا  س ِّْحاااااُوِِّ ْ   ااااا  س

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

َُ ِاااا ِّْ اااا ِّ ِّم  َْاااا   ال  ِّو  اااا س َْ ِّاْوِّم  اوس ِّبِااااو 

ِّ

ُِّ ِ اا ِِّّْ ْقاا س اا ِّن      ِّ ٍّ اا اا ِّ   م  ِّو  َْ ااح    ِّ

ِّ

ِّ

وققلف:  َوَكْحُق ِعْؾَبهاٍم،، جهام يف كسهخة:  وكحهِق ِعؾبهاٍم، بالؽسهر أو بهالجر، ففهل معطقفهٌة 

ثههؿ اكتؼههؾ إلههك الؽههالم عؾههك جؿههع  عؾههك مهها قبؾفهها، ويف كسههخة:  ومهها كِعؾبههاٍم، وهههل واضههحة،

 الؿؼصقر جؿع مذكٍر سالؿهههًا، فؼال:

ِّ ـس اا َْ اا ِّل 
ْقُ ااْوِاِّخِ  َ ِّاْ   ْ ْفِِّماا

ٍِ اْ اا و 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      ِّ

ِّ

ااااا  ِِّّ ََ ا    ِّ
ِْ ااااا ِّبِااااا ث نَااااا ِّم  َُ ِّاْ  ااااا     ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ ف 
ٍِ ااا ُِّ ااا  َ اِّبِ ُِّمْ اااِ  خ ِْ ْبااا   ِّ  َ اااْت اْ    ِّو 

ِّ

ِّ...............................ِّ

 قر جؿع ممكٍث سالًؿا، وأطال يف ذلؽ الؽالم، فؼال:ثؿ تؽؾَّؿ عؾك جؿع الؿؽس

...............................ِّ

ِّ

ِّبِت اااااااا  ِّو    ِااااااااْ ِِّّ ُْ ْ ت اااااااا  َ ِّل  ْْ إِ ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّْْ َ ااا
ااا ِّخِااا ِّاْ َتْثنِ ْ   ش  ِّاْ ِ اااْئِّ   ااا ٕ  ِ   ِّخ 

ِّ

ِِّّْْ َ ااااا نِْح   ِّ َْ ْ اااااِ م  َِيِّاْ َتااااا ِّ   ااااا  ِّ ِّو   

ِّ

ِّ

ِاا ِّاْتاا ِّاْ ثن َ  ِْ َْ اا ِّاْ     ْ
اْ َساا  ِ َِّخ ِّ  نِااْ ِّو 

ِّ

اااا ُِّ اااااِْ ِِّّ  َ اااا  ُ ِّبِ ِّخ  ْس َْ اااا   ِّ ِّإِْ   اااا ع 

ِّ

ِّ

ا ُِّمؤَنثخااااا ِّب ااااا   ِْ َْ ااااا ِّاْ     ْ
ااااا  ِ ِّت  ْْ ِّإِ

ِّ

اِّ  َ اااااااَ  ااااااا ِّبِ ْ َتااااااا ِ ِّ  ْوُِّمج  َخ ُِّمْخت ت 

ِّ

ِّ

ِّ  وِّْ َِ ااااْت ِّاْ    َْاااا   ِّال  ِّاْ َتاااا  ِ   ْْ ااااا  ت  ِّو 

ِّ

ْواِّ و  ااااْ ِّا    ِّ ُااااا و ِّخ  َِ ْت ِّبِاااا ْ    ُْ ْ اااا     ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ْحاااااااا ِّن  ن ُ ااااااااواِّإِْ   اااااااا ع  م  َِْاو  ِّْو  ِِّوِّ

ِّ

ْسااااااُ ِِّلااااااْ و  ِِّّْ   ِّ ٍَ اااااا ِّو   
َ اااااا س ُ ْب ِّو 

ِّ

ِّ

ّـَ َتـِْحَقْف، جام يف كسخف:  وتام ذي التام ألزمـفا تـحقة،، وققلهف:  وققلف:  َوَتام ِذي اْلتَّا َأْلِزَم

  َفُؽالًّ َقْد َرَوْوا، بالػام، جام يف كسخف:  َوُكالًّ َقْد َرَوْوا،، ثؿ ختؿ الباب بالـص عؾهك أن كهؾ مها

 ٓ ُيؼاس عؾقف، فؼال:
ٌ
 خالػ ما ذكره مـ قبؾ ففق هاٌذ، سؿاعل

 َوَكههههاِدٌر َأْو ُذو اْضههههطَِراٍر َ ْقههههُر َمهههها

 

ْمُتههههههههُف َأْو َٕكههههههههاٍس اْكَتَؿههههههههك   َقدَّ

 

 

 

 

 

ثؿ يدخؾ بعد ذلؽ إلك بهاٍب طقيهؾ، وههق البهاب الخهامس والسهتقن  َجْؿهُع اْلتَّْؽِسهْقر،،  

ًٓ ولهقس قبؾهف إٓ بهاب اإلبهدال  فقعؼبف لف يف اثـقـ وأربعهقـ بقًتها، وههق ثهاين أبهقاب إلػقهة طهق
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

بػصقلف، ويف هذه إبقات يذكر لـا أربع مسائؾ: إولهك: أوزان جؿهقع الؼؾهة ومها تطهرد فقهف. 

الثاكقة: أوزان جؿقع الؽثرة وما تطرد فقفا. الثالثة: أوزان صقغ مـتفك الجؿقع ومها تطهرد فقهف. 

، فقؼقل:الؿسللة الرابعة: جؿع صقغ الز ًٓ  وائد، فقبدأ بالؽالم فقذكر أوزان جؿقع الؼؾة إجؿا

ِّْْ ااااااا ِّخِْ    َْ ااااااا َُ ْخُ اااااااُ ِّ   ِّ ااااااا   ْخِ      ِّ

ِّ

ااااااْوُعِِّ َ اااااا ِِّّْ َُ ُِّل اااااا    ِّ  ْخ   اااااا   ََ َُِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وجام يف كسخة ابـ هشام:  مباين قؾة، بدل جؿقع قؾهة، ثهؿ يهذكر أن العهرب قهد تسهتعؿؾ 

 ؾة، فؼال:أوزان الؼؾة لؾؽثرة والعؽس، أوزان الؽثرة لؾؼ

ْغااا خ ِّا ِ ااا  ِّو 
أس ْثااا   َِيِّبِا  ب ْ ااااُلِّ ِّو 

ِّ

ااِ  ِّ ِّ   ْ  ن اا    ْاااُتِّل  اْ    ِّو  ة ْاُلاا س   ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ًٓ بقزن الؼؾهة أفُعهؾ، ومها  ثؿ يبدأ بالؽالم تػصقاًل عؾك أوزان الؼؾة وما تطرد فقف، فقبدأ أو

 يطرد فقف: كؽؾٍ  وأكُؾ ، وزراٍع وأزرع، فقؼقل:

َِّْ   ِّ ََ اااا َخ ِّ   ِّاْتاااا ْ اااا س ْخُ ااااُ ِّ ِ   ِّنخاااا ِّ  

ِّ

ااااُ ِِّّ اااا ُِّاْج   َخ ِّا ْاغخ ِّاْتاااا ب اااا ِ    ِّو  ِْ  ن

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اِعِّخِاااا  ا   ٍ اْ اااا ن اااا ِدِّو     ْ   ِّ  ْ اااا    ِّ ْْ ِّإِ

ِّ

ِّإ ْ اااااُ ِفِِّّ ااااا   ِّو   
َْاااااَّس

ِّو  ْةنِ ااااا   ِّم 

ِّ

ِّ

بحههذففا وكههؼ حركتفهها إلههك  -هؿههزة  أيًضهها-وققلههف:  اْسههًؿا َاْيًضهها، هههق بتخػقههػ الفؿههزة 

ك وزن الؼؾة  أفعال،، وما يطهرد فقهف: كسهقٍػ وأسهقاف، السؽقن قبؾفا، ثؿ يتؽؾؿ بعد ذلؽ عؾ

 وعـٍؼ وأعـام، فقؼقل: 

َِّْ ُِّمَ ااااا ِ ِْ َْااااا
ْخُ اااااُ ِّخِ ااااا ِّ   َْاااااُ ِّم  ال  ِّو 

ِّ

َِِّّْ ااا ِ ِّا 
ااا  س َخ ِّبِة ْخ   ِااا ِّاْتااا ِّاْ ثن َ   ْ ِِّمااا

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ـَ اْلثُّالَثِل اْسًؿا، هق بتخػقػ القهام الؿشهددة مهـ الثالثهل لضهرورة الشهعر، ثهؿ 
وققلف:  مِ

 يذكر وزن الؽثرة  فعالن،، وما يطرد فقف: كُصرٍد وصردان، وجرٍذ وجرذان، فقؼقل:بعد ذلؽ 

ُِّْ ْ ااااااااا  
ِّخِ ُْ ن ااااااااا ُم ال   ِ خااااااااا ِّ  ال  ِّو 

ِّ

ُِِّّْ ا  َ ِِّ اااااْ  ْْ اااااْو ِِش ق    ِّ ااااا س ااااا ُِّخ  
ِّخِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ يعقد إلك أوزان الؼؾة إلك وزن  أفعؾف، وما يطرد فقف: كسالٍح وأسؾحة، فقؼقل:

ِّبِِّ ُِّاب اااا ِ   
ُِّمااااٍَ  س ْس ااااّ ِّخِاااا ِّاْتاااا  َِّ

ِّ

َِِّّْ ِّاَطاااااا   ُْ اااااانُْش ااااااُ ِّ   ِّ ْخِ   
َِّ   ِااااااَّس

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااااا  ِِّ   
ِّ ْوِّخِ ااااا  س ااااا ِّخ   

ِّخِ ُْ ْمااااا اْ    ِّو 

ِّ

ِّاْوِّإِْ ااااا   سِِّّ
َْ س ااااا ِ   ْ ِّ  ْغاااااِ  ُِّم  

ِّ

ِّ

وققلف:  َثالٍِث أْفِعَؾُة، يف ثالٍث أفعؾة، ثؿ خػػ هؿهزة أفعؾهة بحهذففا، وكؼهؾ حركتفها إلهك 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

خػقػ هؿزة أو، ثؿ يذكر جؿهع الؽثهرة  ُفعهؾ، ومها التـقيـ قبؾفا، وكذلؽ  َتْضِعْقٍػ اْو، هق بت

 يطرد فقف، فقؼقل:

ا ااااا   َْ ااااا سِّو    َ ِّ ِن ْحاااااِوِّ  ْ  ُِّخْ ااااا  

إذن أحؿر ُيجؿع عؾك ُحؿر، وحؿرام ُتجؿع عؾك ُحؿر، ثؿ يعقد إلك جؿع الؼؾة  فعؾهف،: ِّ

 كغالٌم و ؾؿف، وصبٍل وصبقف، فقؼقل: 

أ ُِّااااااْ ا  ااااا ِّبن ْقااااا س َْ خ ااااا  ِّل     ْ
خِ ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

عؾك جؿقع الؼؾة، ذكرها جؿقًعها، وبهقَّـ مها تطهرد فقهف،  -رحؿف اهلل-ا يـتفل كالمف إلك هـ

ولؽـف أدخؾ فقؿا بقـفا جؿعقـ مـ جؿقع الؽثرة: فعالن، وُفعؾ، وكان إفضؾ والذي يـبغهل 

 أن يمخر فعالن وُفعؾ مع جؿقع الؽثرة، وهذا سفؾ: يعـل مثاًل البقت إخقر:

ااااا سِّو  ِّ  َ ِّ ِن ْحاااااِوِّ  ْ  اُخْ ااااا   ااااا   َِّْ

ِّ

أِّ ُِّااااااْ ا  ااااا ِّبن ْقااااا س َْ خ ااااا  ِّل     ْ
خِ ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

واقؾهه  الشههطريـ، فقؽههقن الشههطر الثههاين حقـئههٍذ تبههع الؽثههرة وإول تبههع الؼؾههة، والبقههت 

 السابؼ فعالن:

ُِّْ ْ ااااااااا  
ِّخِ ُْ ن ااااااااا ُم ال   ِ خااااااااا ِّ  ال  ِّو 

هذا الػعؾ مرتبٌط أيًضا بعد البقت الذي قدمـا فقهف وأخركها، فترتته  إمهقر، كحهـ كرته  ِّ

بًعا كحػظ بإلػقهة، ولؽــها كهذكر ههذه الؿؾحقظهات التهل تبهدو لـها، ثهؿ ُيؽؿهؾ كالمهف عؾهك ط

جؿقع الؽثرة فقذكرها واحهًدا واحهًدا ومها تطهرد فقهف، فقهذكر جؿهع الؽثهرة  ُفعهؾ، وضهؿتقـ: 

 كسريٍر وسرر، وفراٍش وُفرش، وحؿاٍر وُحؿر، فقؼقل:

ااااااّ ِّ  َ ِّبِ ُِّاب اااااا ِ    ْس ِّْٓتاااااا ُخُ اااااا   ِّو 

ِّ

ااااْ ِِّ ْااااا ِّ  ِِّّ ااااْ ِّ   ق  ِّخ  ٓخ ِّاْ اااا   ِّٓ مس ِّْ اااا  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وِّإ  ِاْ ِّ َُ ِّ  ْ  ِّإ   
ْ ِّخِ ُِّاغ     ْْ ِّم  ِّ  

ِّ

ِّ..............................ِّ

، ثؿ خػػـا وكؼؾـا، ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك جؿهع الؽثهرة  ًٓ ، فالٌن إعال ًٓ ٍَٓم اْعالَ وققلف:  

 وُكرب، وُأخرى وُأخر، فؼال:  ُفعؾ، بضٍؿ وفتح: كُؽربٍة وُكرب، وُحجٍة وُحجج، وُكربى

...............................ِّ

ِّ

ُِّ ااااا ِْفِِّّ ااااا س ااااا ِّ ُِ     َْ خ ِّل  ااااا   ُخ   ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

أ................ ْحااااااِوُِّ ْ اااااا   ن  ِّو 

ِّ

ِّ...............................ِّ

ثؿ تؽؾؿ عؾك جؿع الؽثرة  فِعهؾ، بؽثهٍر فػهتح: كؽربهٍة وكِهرب، وِحجهٍة وِحجهج، ولحقهٍة 

 يٍة وفِرى، فؼال:ولحك، وفر

اااااااااااااااااااااْ ِّ   
ِّخِ ااااااااااااااااااااا س ِّو  ِِ ْ   

ِّ

اااْ ِِّّ ااا ُِّخ       ُِّْ ُ ااا َْ اااْ ِّا ِجااا ُ ِّل  ِّو   

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

قد يجلم جؿعف عؾك ُفعؾ مثهؾ حؾقهة: فِعؾهف، ُحؾهك: ُفعهؾ، ثهؿ يهتؽؾؿ عؾهك جؿهع الؽثهرة 

 ُفعؾف، بضٍؿ وفتح، مثهؾ: راٍم وُرمهاة، وقهاٍض وقضهاة، ومهاٍش وُمشهاة، فؼهاٍض قضهاه، أصهؾفا 

 ؾبت القام ألًػا، فصارت ُقضف، فؼال:ُفعؾف ُقضقف، ثؿ قُ 

ِّْْ اااااا ُِّخ    
َس ا اااااا   ِّاط  امس ْحااااااِوِّا  اااااا ِّن 

ِّخِ

 بؾ قال: ِّ

ِّْْ اااا ُِّخ    
َس ا اااا   َِّوِّاط  امس ْحااااِوِّا  اااا ِّن 

ِّخِ

ثؿ ذكر جؿع الؽثرة  فَعؾهف، بػتحتهقـ: كؽامهٍؾ وكؿؾهة، وكسهاحٍر وسهحرة، وبهاٍر وبهرره، ِّ

 فؼال:

ِّْْ ااااا    َ ِّو    ْحاااااُوِّ   ِمااااا س ِّن  ااااا ع  ِّو   

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ع الؽثرة  فعؾك، ومثَّؾ لف فؼال:ثؿ ذكر جؿ

ِّْْ ِماااا ِّو    َْاااا س
تِ ق    ِّ ْ اااا س اااا ِّ ِو     ْ ِّخ 

ِّ

ِِّّْْ اااااا َِ   ِّ ِْ ِّبِاااااا َ اااااا   م  ِّو 
م   ِاااااا س ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ها، وهالهٍؽ: هؾؽهك، ومقهٌت: مهقتك، ثهؿ ذكهر جؿهع الؽثهرة  فِعؾهف،  فؼتقٍؾ: قتؾك، وذٍم: ذمَّ

 بؽسٍر وفتح: كُدب ودببة، وقرد وقردة، فؼال:

ِّ ِّٓ ََ َخ ِّْ اااا ِّاْتاااا ِّْْ ُِ ْ اااا س اااا     
اااا ِّخِ ِّمخ

ِّ

ِِّّْْ ااا    َ   ِّ خِْ ااا س ِّو  ْ ااا س ااا ِّخ 
ِّخِ ـُ ْغااا اْ و  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 ثؿ ذكر جؿع الؽثرة  ُفعؾ،، ومثَّؾ لف، فؼال:

ِّْْ ااااااااا خ  ِ    ِّو  ِّ ِ   ِ ااااااااا س ُخَ ااااااااا   ِّو 

ِّ

ِِّّْْ َِ  اااا ِّو    
َِ س اااا  ْحااااُوِّ   ِّن  ِْ َْ ْ اااا   ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

م، ثهؿ تؽؾهؿ عؾهك  م، وصهائؿة: صهقَّ جؿهع إذن عازل: ُعزل، وعازلة: ُعزل، وصائؿ: ُصهقَّ

 الؽثقرة  ُفعال،، فؼال:
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ا اااااا     َُ اااااا ِّ  َ َْ
ِّاْ ُ َ اااااا ُ ِّخِ ُْ ِمْثُ اااااا ِّو 

ِّ

اِّ ا  ااااا   ااااا ِّن  ِّٓ مخ ااااا     َُ ااااا ِّاْ 
اِّْخِ  َ ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ام أيًضها،  ل، ويف صهائؿ وصهائؿة: صهقَّ ال: كُػعهؾ، فتؼهقل يف عهادل وعادلهة: ُعهدَّ إذن الُػعَّ

،، وقبؾ ذلؽ يف ققلف:  وققلف: الؿههههُعؾ  َوَذان فِل اْلُؿَعؾِّ

ِّْْ ِماااا ِّو    َْاااا س
تِ ق    ِّ ْ اااا س اااا ِّ ِو     ْ ِّخ 

ِّ

ِِّّْْ اااااا َِ   ِّ ِْ ِّبِاااااا َ اااااا   م  ِّو 
م   ِاااااا س ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ققلف:  وهالٍؽ، كذا بالجر يف جؿقهع ُكسهخ إلػقهة، وجهام يف بعهض الشهروح:  وهالهٌؽ، 

 بالرفع، ققلف:  َوَمقٌِّت، كذا بالرفع، وجام يف بعض الـُسخ:  ومقٍت، بالجر، وققلف: 

ِّ ََ َخ ِّْ اااا ِّاْتاااا ِّْْ ُِ ْ اااا س اااا     
اااا ِّخِ ِّٓ مخ

ِّ

ِِّّْْ ااا    َ   ِّ خِْ ااا س ِّو  ْ ااا س ااا ِّخ 
ِّخِ ـُ ْغااا اْ و  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

  َفْعٍؾ َوفِْعٍؾ، يف بعض الـُسخ بالتؼديؿ والتلخقر: أي فعٌؾ وَفعٍؾ، وققلف: 

ا اااااا     َُ اااااا ِّ  َ َْ
ِّاْ ُ َ اااااا ُ ِّخِ ُْ ِمْثُ اااااا ِّو 

ِّ

اِّ ا  ااااا   ااااا ِّن  ِّٓ مخ ااااا     َُ ااااا ِّاْ 
اِّْخِ  َ ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

، جام يف بعض الـُسخ ًَٓمها َكهَدَرا،، ثهؿ ذكهر جؿهع  اْلُؿَعؾِّ :  الؿعتؾ،،  َوَذان فِهل اْلُؿَعَتهؾِّ 

الؽثرة  فِعال، بؽسٍر وفتح  فِعال،، وهذا تبؾقغ، وهق يطرد ويؽثر يف ثؿاكقة أههقام، سهقذكرها، 

 فؼال:

اااااا   َ ِّ  ُش اااااا      
ِّخِ اااااا      ْ خ  ِّو  ْ اااااا   ِّخ 

ِّ

اااا ِّ  َ َ اااا ِِّمنُْش ِّاْ  ُْ َْنُاااا اااا ِّ    َ َْ
ااااَ ِّخِ ِّو   

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 َؾٌة، مثؾ: قصعة وقِصاع، وكع  وكِعاب، وصع  وِصعاب. َفْعٌؾ َوَفعْ 

ااااااا ُ ِّ   
ِّخِ ُْ ااااااا ِّ  ااااااا ِّ  ْاغخ ااااااا   خ    ِّو 

ِّ

ِّاْ اااتِ  ُ ِِّّ
ِْ ااا ِّٓ ِمااا

ِّخِ ْْ ُاااا ِّا  ْْ ااا ِّ  ااا ِّم 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااااا ِِّ ِمْثاااااُ ِّخ    اااااُ ُِّمْغااااا   خ ِّو  ْوِّا 
  ِّ

ِّ

ِّخ  ْ   ااا ِِِّّ ُِّخْ ااا س ـ  ااا ِّم  ْ ااا  
خِ وِّاْ َتااا ِّو  َُِّ

ِّ

ِّ

ْثُؾ َفَعِؾ... ُذو اْلتَّا،: يعـهل فعؾهف: كرقبهة  َفَعٌؾ،: كجبؾ وجبال، وجؿؾ وجؿال، قال:  َومِ 

 وِرقاب،  ُفْعؾ،: رمح وِرماح،  وفِعؾ،: كذئ  وذئاب، طق . ثؿ قال:

َِّْ ا  ِّو  ِّخ  ِ اااا س ْ اااا   ِّو  َْاااا س  ِ اااا ِّخ 
خِ ِّو 

ِّ

َِِّّْ اااا ِّاَطاااا   اااا ِّ ْنث اااا ُ ِّ  ْاغخ
ِّخِ ا    ٍ اااا   ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

وههق فعقؾهة: كؽريؿهة  َفِعْقٍؾ، مثؾ: كهريؿ وكهرم، فريهؼ وفِهرم،  أْكَثهاُه،: أي ممكهث فعقهؾ 

 وكرام، و ريػة ِ راف، ثؿ قال: 

ااا  ْ   ن  ااا ِّخ      ِّ
ْ ااا س ااا ِّو 

ِّخِ ااا ع  ِّو   

ِّ

اااااااا ِّ اااااااا ُِّخْ   ن  َْااااااااِّْ  ْوِّ      َ ِّ  ْوُِّ ْنث 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّخِاااااا  ُْ ْماااااا اْ    اااااا خِّو  ُِّخْ   ن  ُْ ِمْثُ اااااا ِّو 

ِّ

ِ ااااا ِّ   ِّ
ااااا س ِوْا   ط  ِّو  ِوْاااااا س ْحاااااِوِّط  ِّن 

ِّ

ِّ

َثَقْقهف،: يعـهل ممكثهة  فعهالن،، إمها ان  فػعالن، مثؾ:  ضبان وِ ضاب، وكهدمان كِهدام،  ُأكْ 

يمكث عؾك فعالكة، مثؾ: كدماكة كِدام، أو ممكث عؾك  فعؾك،، مثؾ:  ضبك وِ ضاب، أو عؾهك 

 ُفْعالََكة،، ُفعالن مثؾ خؿصهان وههق خهاوي الهبطـ، خؿصهان ِخؿهاص، ومثؾهف  فعالكهٌة،: أي 

ْيَؾهٍة،، طقيهؾ: طهقال، وطقيؾهة: ُخؿصاكة عؾك وزن  ِخؿاص،، والجؿهع يف  َكْحهِق َطِقْيهٍؾ َوَطقِ 

 ُطقيؾ.

ثههؿ يههتؽؾؿ عههـ اإلعههراب أن أن  فِعههال، يطههرد ويؽثههر يف ثؿاكقههة أهههقام: يطههرد يف  َفِعههؾ 

وَفعؾههة،،  وَفْعههؾ وَفَعؾههة،،  وُفُعههؾ وفِِعههؾ،،  وَفعقههؾ وفعقؾههف،،  وفعههالن وفعالكههة وفعؾههك،، 

 فعقل،، فؼال: وُفعالن وُفعالكة، يف ثؿاكقة أهقام، ثؿ ذكر جؿع الؽثرة  

ْحااااااُوِّ   ِااااااْ ِّ ِّن  ِ اااااا   ِّخ  بُِ ُ ااااااْو س ِّو 

ِّ

َِِّّْ َ ااااا ِ ِّا  ا    ٍ ااااا ِّال   ِ خااااا ِّ   َن ااااا ُِّاخ 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااْ ِّ خ    اا ِّو  ِّاْ     ْ اا َخ ُِّمْ    ِّاْتاا ْ اا س اا ِّخ 
ِّخِ

ِّ

ِّ.............................ِّ

 

فػعقل يطرد يف  َفِعؾ،: كؽبِد وكبهقد، وكؿهر وكؿهقر، ويطهرد يف  فِعهؾ،: كػؾهس فؾهقس، 

، يؽقن فِعؾ مطؾؼ الػام: يعـل  َفَعؾ وفِِعؾ وُفعهؾ،،  َفعهؾ،: فؾهس وفؾهقس، لؽـ يؼقل: فؾس

و ُفعؾ،: جـد وجـقد، و فِعؾ، مثؾ: ِدرس ودروس، ثؿ قال:  َوَفَعْؾ َلهُف،: يعـهل َفعهؾ ههذا لهف 

 ُفعقل، مثؾ: أسد وأسقد، هجـ وهجقن، ثؿ اكتؼؾ إلك جؿع الؽثرة  فِعالن،، فؼال:

............................ِّ

ِّ

ااااااااْ ِِّّ     ِّ  ْ ْ اااااااا  
اااااااا ِ ِّخِ ِّو  ِْ ُ   

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااا  ِّم  ـ  ااا ِّم  ااا عس ِّو   
ِّخِااا ُِّ اااْو س ااا ع  ِّو   

ِّ

اااا ِّ  َ َْ ِِم اااا ِّال 
ااااَ ِّخِ َ  ِّو    اااا م  ُم ِّغ 

ِّ

ِّ

 فِعالٌن، ذكره هـا، وقد ذكره مهـ قبهؾ بهقـ جؿهقع الؼؾهة هـهاك يف صهرد وصهردان، وهـها 

مثهؾ: فعهال: ُ هراب و ربهان، كؿؾ الؽالم عؾقف، فؼال: إن  فِعهالن، يؽثهر أيًضها يف  الُػعهال،، 

و الم و ؾؿان، وكذلؽ يشقع فقف حقت وحقتان، وقاع وققعهان، ومها ضهاهفؿا، حهقت مثهؾ: 

 عقد وعقدان، وقاع مثؾ: تاج وتقجان، ثؿ تؽؾؿ عؾك جؿع الؽثرة  ُفعالن،، فؼال:
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

اااااْ ِّ خ    ِّو  َْ خ ِ ااااا خ  َخ ِّو  ِّاْتااااا ْ ااااا خ خ  ِّو 

ِّ

ِِّّ ْ  َ ااا   ِّ  ْ ُِّخْ ااا   ِْ َْ ااا ِّاْ    ااا   ُِّم   َْااا   ِّال 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

فذكر أن  ُفعالن، يليت يف  َفِعهؾ،: كباطهؾ وبطهالن، ويف  َفعقهؾ،: كر قهػ ور ػهان، ويف 

  َفعؾ،: كذكر وذكران، ثؿ تؽؾؿ عؾك جؿع الؽثرة  ُفعالم،، فؼال: 

ااااااااا  ِّ ُِّخ   َْااااااااا س ب ِخ ِّو  ْس ااااااااا ِْا ِّو  ِا 

ِّ

اااْ ُِّلِ ااا ِّ   ِّ  َ ااا م  ُم ااا ِّغ   َ
اِّ ِ  ٍ ااا   ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

رمام، وبخقؾ: بخالم، ثؿ ذكهر جؿهع الؽثهرة  أفعهالم،، ققلف:  ُفَعاَل،: أي ُفعالم، كريؿ: ك

 فؼال:

ِّ ّ اا ِّا َاااااااُ  
نْااِّْ  ْخِ اا   ِّخِ   ِّ  َ اا  ن  ِّو 

ِّ

ااااّ ِِّّ   ِّ ا    َ َْااااُ ِّ ال  ِّو 
ُمْغاااا   س اااا ِّو  ِّٓ مخ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 فِل الؿهههههَُعّؾ،: يعـل معتؾ أخر: كغـهل وأ ـقهام، و بهل وأ بقهام، ويؽهقن  ُمْضهَعٍػ،: 

ة، وخؾقؾ وأخؾَّهة، وقهد يهليت يف  قهر الؿعهؾ والؿضهعَّػ، قهال:  َوَ ْقهُر َذاَك َقهّؾ،  كشديد وأهدَّ

مثؾ: صهديؼ وأصهدقام، ثهؿ يـتؼهؾ أن إلهك صهقغ مـتفهك الجؿهقع، وههل:  مػاعهؾ وإخهقان 

 مػاعؾ،، فقبدأ بالؽالم عؾك  فقاعؾ،، فقؼقل:

اااااااا ِِّ خ     ِّو  اااااااا س ْو     ِ ِّ اِ اااااااا   و  ِّخ 

ِّ

ْحااااااِوِّ   ِماااااا ِّ ِّن  ـ  اااااا اااااا ِ   ِّم  خ  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ اااااا ئِالس ِّْْو    اااااا خ  ِ    ِّو  اااااا ِم س ِّو   

ِّ

ِِّّْْ اا    َ اا ِّم   ِّم  ـْ اا اا ِاِ ِّم  ِّخِاا ِّاْ    ٍَ اا ِّو   

ِّ

ِّ

 َفْقَعههٍؾ،: جههقهر جههقاهر،  فاعههؾ،: خههاتؿ خههقاتؿ،  فههاعالم،: قاصههعام وهههق مههدخؾ 

الجربههقع، قاصههعام وققاصههع،  َحههائٍِض،: حههقائض،  صههاهؾ،: صههقاهؾ،  فاعؾههف،: كـائبههة 

 ك الجؿقع  فعائؾ،، فؼال:كقائ ، و الػارس،: فقارس، ثؿ جؿع الؽثرة لؿـتف

ِّْْ ِّخ      اااااااا  ْ ْ اااااااا  َ ِّاْل اااااااا  
بِ     ئِ ِّو 

ِّ

ِِّّْْ ا  ااااااااا ِّاْوُِّم  
ااااااااا  س اِّ    َ ِّ ُْ ِ اااااااااْ ش  ِّو 

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 فػعالة،: كسحابة وسهحائ ،  وِههبفف،: كرسهالة ورسهائؾ، وخؿقؾهة وخؿائهؾ، وققلهف: 

م التلكقهث  َتاٍم اْو، بالحذف والـؼؾ، وققلف:  ُمَزاَلْف، هؾ هق مختقم هبام الضؿقر، أم مختقم بتها

ـ؟ ققلهف:  ُمزالهف، الفهام  ـ  َذا َتاٍم اْو ُمَزاَلهًف، ثهؿ سهؽَّ الساكـة؟  َوِهْبَفُف َذا َتاٍم اْو ُمَزاَلْف،، ثؿ سؽَّ

كر  عائههدٌة إلههك التههام، والؿعـههك  ذا تههاٍم أو ُمزالههُف،، كؼههقل: مهها إن أسههؿام الؽههالم يجههقز أن ُتههذِّ

لًة وتام التلكقث وًسؽـت، وبف ُذكهر يف كسهخة ضؿائرها وأن تمكثفا، وُيحتؿؾ أن تؽقن كؾؿة مزا
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

أبل حقان التل تـؼض وُتعرب إبقات مؼقدة، والؿعـك حقـئٍذ  ذا تاٍم أو وزٍن مزالًة عـهف، يعـهل 

ُحذفت التام مـف، مثؾفؿا محتؿؾ، ثؿ تؽؾؿ عؾك صهقغة مـتفهك الجؿهقع  الػعهالل والَػَعهالك،، 

 فؼال:

اااااا   
َِ اااااا    ُِّل اْ      اااااا  ِ ِّو  بِ ْ      ِّ و 

ِّ

اا ِّ ِّاْ      َْت  اا اْ ق  اُ ِّو  ا  ٍْ اا اْ    اُ ِّو  ااْح     ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

فتؼقل يف الصحرام: صحاري وصحارى، ويف عذرام: عذاري وعهذارى، ثهؿ تؽؾهؿ عؾهك 

، بتشديد القام فؼال:
ّ
 صقغة مـتفك الجؿقع  فعالل

اااْئِّ َِيِّن س  َْااا ِِّ ااا  َِ ِّ ِ   اااْ ِّخ    اْل   ِّو 

ِّ

ِِّّ َْ اااا   ِّاْ    ـِ ْت  اااا   ِّ ِّ   ْ ُاْ ِتاااا    َ ُِّلاااا  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 فالؽرسل ُتجؿع عؾك الؽراسل، ثؿ تؽؾؿ عؾك صقغة مـتفك الجؿقع  فعالؾ، فؼال:

اااااااا  ِّاْن ِق  ِْ ِ ااااااااْ ِش ِّو  بِ      ِاااااااا   ِّو 

ِّ

اا ِّ ق  ااِ ِّاْا    َ ِّاْ َث   ااْود  اا ِّخ  ِّم  ـِ اا َْ اا ِّل 
ِّخِ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااااااااا  غ  ااااااااا ِّم  َْااااااااا ِِّم  ِّال  ْْ ِِّمااااااااا

ِّ

ِّ.............................ِّ

مؿهها لههؿ ُيههذكر يف إوزان السههابؼة: كجعػههر  إذن  فعالههؾ، ُيجؿههع عؾقههف مهها فههقم الثالثههة

وجعافر،  وهبفف، هبف فعالؾ كؿػاعؾ، مسهجد مسهاجد، ومصهـع مصهاكع، طقه ، ثهؿ يهتؽؾؿ 

بعد ذلؽ عؾك جؿع آسؿ الخؿاسل عؾك  فعالؾ وهبفف،، كقػ تجؿهع آسهؿ الؿبـهل عؾهك 

ـ جؿعهف، خؿسة أحرف عؾهك  فعالهؾ وههبفف،؟ طبًعها ٓبهد أن تعتهربه حرًفها: لؽهل تهتؿؽـ مه

 فؼال:

َ  ِتااااااااااااااااااا   ُِّ ْْ ِمااااااااااااااااااا ِّو 

ِّ

َ ااااا  ِِِّّ ِّاْناااااِ ِّبِ ْ ِق ِّآِ ااااا    َ ُِّلااااا  

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

اااااْ ِّ ِ ْااااااِ ِّ    َ ِّبِ ْ  ُْ َْ ِّاْ َ ااااا ِ ـُ اْ َ ابِااااا ِّو 

ِّ

َِِّّْ اااا   ِّاْ    َْ اااا   ِّ
ِْ اااا ِّبِاااا ِّم   ْ ْو َُ ُفِّ  ٍ ُِّاْحاااا

ِّ

ِّ

اا  ُِّْم  ُخاا
ٍِ ب اا ِ  ِّاْ  يِّاْ  ن

َِ اا  ِّاْ    اا  
ائِ ِّو   

ِّ

ت َااا ِّ   ِّ ٍْ ُ ِّاَ  ااا ااا   َْ َْنخااا ِّإ اااُ ِّ   ِّا  ْْ ِّ ااا

ِّ

ِّ

فالػعؾ الخؿاسل إذا أردت أن تجؿعهف عؾهك  فعالهؾ وههبفف، ٓبهد أن تحهذف آخهره: كهه 

 سههفرجؾ،، تحههذف الههالم فتؼههقل: سههفارج، إٓ إذا كههان الرابههع مـههف هههبقف بحههروف الزيههادة 

زم رابعف الهزال تشهبف التهام، فؾهؽ أن تحهذف الؼهاف عؾهك إصهؾ، فتؼهقل:  وهؿقلفا مثؾ: ترَّ

َباِعل، إذا ترازم، أو تحذف الزال: ٕهن ا تشبف التام فتؼقل: ترازم، ثؿ يؼقل:  َوَزائَِد اْلَعاِدي اْلرُّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

كان رابعف حرف مقؿ، ففذه ما ُتحذف، إما أن تبؼك وُتؼؾه  يهاًم وتؽهقن عؾهك  مػهاعؾل، مثهؾ: 

 عصػقر عصافقر، قِرطاس قراطقس، قـديؾ قـاديؾ، ففذه صقغ مـتفك الجؿقع.

د، كؾؿهة فقفها زوائهد فؽقهػ تجؿعفها؟ مها الهذي لقتؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك جؿع صقغ الزوائه

تحذف والذي ٓ تحذف مـفا؟ فبدأ بجؿع  مسهتػعؾ،: يعـهل الؽؾؿهة التهل عؾهك  مسهتػعؾ،، 

والؽؾؿة التل عؾك  مستػعؾ، هل ثالث زوائهد الؿهقؿ والسهقـ والتهام، ههذا كحهذف مـفها عـهد 

 الجؿع، يؼقل:

ِّ ْ ِ  ِّ سااات ْ عس َُ اااَِّْوا َتااا ِِّماااِّْ   ِّوا س 

ِّ

اااا ُِّمِخااااْ ِّإَِّبِ ِِِّّ  َ ِّناااا ِّا جَااااـِِّب ق  ُم

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ااا  اُ ِّب    ق  ِّ و ااا ِِّماااِِّْتاااو  ُْ ِّوا َاااَ

ِّ

ااااا  ق  ِّ ُِّْإِّْت  َ ااااا ِِّمثُ ااااا َاااااُ ِّوا  ِّوا ش 

ِّ

ِّ

يؼقل: مثؾ  مستػعؾ، الؿقؿ بؼامهها ههل أولهك، وفعهؾ الهدققؼ يف الزوائهد، يجهقز حهذف 

 السههقـ والتههام، فؽقههػ كجؿههع مسههتدِع؟ احههذف السههقـ والتههام، واجؿههع البههاقل عؾههك  فعههال

وهبفف،، إًذا مداعل ثؿ مداعف، صار مؽسقًرا، ولق عـدكا مـطؾؼ، كقهػ كجؿهع مـطؾهؼ؟ الؿهقؿ 

 أولك يؼقل، إًذا كحذف حرف الزائد الثاين الـقن، فـجؿع مـطؾؼ عؾك مطالؼ، طق .

               ثؿ يتؽؾؿ عؾك جؿع  فقعؾقن،، عـدكا زيادتان: القام والقاو، ويؼقل.

 

 

 

 



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 201

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 الخبمشالذرس 
 

¢ 

 ... مـ الققت حتك يعؿؾ الـسخ.الشيخ: 

 الرتجؿة.  الطزٍقة األًىل:

ســؼؾفا إلك العربقة فـؼقل: الرائهل.  "تؾػزيقن"وهل كؼؾ الؿعـك دون الؾػظ، يعـك كؾؿة 

 كـؼؾفا إلك العربقة كؼقل: الفاتػ. "تؾقػقن"كؾؿة 

 هق الذي يـبغل ما ُوجد إلك ذلؽ سبقاًل.كحـ كؼؾـا الؿعـك ولؿ كـؼؾ الؾػظ، وهذا 

 التعري .  الطزٍقة الثانَة:

وهل طريؼهة معروفهة وقديؿهة مـهذ عفهد الجاهؾقهة، والتعريه  يف صهقرتف الؿشهفقرة: أن 

تلخذ الؽؾؿة إعجؿقة وتخضهعفا لهقزن مهـ أوزان العربقهة، ٕن العربقهة لفها أوزان معروفهة، 

ف كقػ ُتـطؼ عـدهؿ، كلخذها وكخضعفا لهقزن مهـ كعر "تؾقػقن"أو كؾؿة  "تؾػزيقن"فؽؾؿة 

، لؽههـ "تػعؾقههقن"أوزان الؾغههة العربقههة، يعـههل تؾػزيههقن تػعؾقههقن، مهها يقجههد وزن يف العربقههة 

 فـؼقل: تؾػاز.  "تػعال"عؾك  "تؾػزيقن"كتؿثال. فـصقغ  "تِْػعال"إوزان العربقة 

هنها أصهبحت وزًكها مهـ أوزان هذه كؾؿة معربة وٓ بلس مهـ اسهتعؿالفا، ٕ "تؾػاز"إًذا فهه 

بهة حقـئهذ تعامؾفها معامؾهة الؽؾؿهة  الؾغة العربقة، وإذا أخذ بقزن مهـ أوزان العربقهة بؽؾؿهة معرَّ

 العربقة، يعـل تستطقع أن تشتؼ مـفا، فتؼقل: َتْؾَػزت الدرس.

 يعـل كؼؾتف عرب التؾػاز، ففق ُمَتْؾَػز، وكحق ذلؽ، ٕهنها تلخهذ أحؽهام الؽؾؿهات العربقهة إذا

 ُعّربت، ففذا هق التعري .

والتعري  أمر ٓ بلس بف ما ُوجد إلقف حاجة، ٕن الحاجة تقجد يف كؾ الؾغات لالسهتػادة 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 مـ الؾغات إخرى.

 الؽؾؿات الدخقؾة. الطزٍقة الثالثة ًهُ:

كؿها ههل، أو  "تؾػزيهقن"وهل أن تدخؾ الؽؾؿهة كؿها ههل بؾػظفها ومعـاهها، كهلن ُكهدخؾ 

كهدخؾفا بؾػظفها إلهك الؾغهة  مهـ الؽؾؿهات إعجؿقهة،، و قر ذلؽ كؿا هل "أكسجقـ" كدخؾ

العربقة بال تغققر وٓ تبديؾ، وكسؿقفا كؾؿة دخقؾة، الؽؾؿهات الدخقؾهة يعـهل يـبغهل أن يؼتَصهد 

هذه كؾؿة دخقؾة لؽـ عـد الضهرورة، ٓ  "أكسجقـ"فقفا عؾك الضرورة، ما كتقسع فقفا، كؾؿة 

هذا الؿعـك إٓ مـ طريؼ الرتجؿهة كهلن يبحهث وٓ يجهد يف يقجد يف الؾغة العربقة كؾؿة تمدي 

العربقة كؾؿة دققؼة هبذا الؿعـك إٓ أن كجعؾ أكثر مـ كؾؿتقـ أو ثالثة لتمدي هذا الؿعـك، ولهق 

وأخضهعـاها لؾهقزن العربهل لؽهان ذلهؽ أفضهؾ، لؽـهف لهقس بقاجه ،  "أكسهجقـ"أكـا أخهذكا 

 تعديؾ لؽـفا قؾقؾة، ففذه الطرم الثالث.العرب يف الجاهؾقة أدخؾقا كؾؿات بؾػظفا دون 

كعقد إلك التعري ، التعري  لف أكثر مـ صقرة، صقرتف الؿشهفقرة ذكر ها قبهؾ قؾقهؾ: أن 

كخضع كؾؿة أعجؿقة لؾهقزن العربهل، كغقهر فقفها كحهرف فقفها كبهدل كحهذف بعهض الحهروف، 

 فالع  بف"يؼقلقن يف الؽؾؿات الؿشفقرة: 
ٌّ
شهام حتهك يعهقد . يعـهل: العه  بهف كؿها ت"أعجؿل

 إلك وزن عربل.

عـد تغققره وتبديؾف ربؿا يقافؼ بعد ذلؽ لػًظا عربقًّا، وهق يف إصهؾ كؾؿهة أعجؿقهة لؽهـ 

 قركا فقف وبدلـا وأخضعـاه لقزن عربل فقافؼ كؾؿة عربقة وهذا كثقهر كههه: إسهحام. ههل لػظهة 

 ؿات عربقة:تقافؼ كؾ "إسحام"، و "إسحام" قر عربقة، وُأدخؾ يف العربقة عؾك لػظ 

 َأْسَحؼ ُيْسِحؼ إِْسحاًقا، أسحؼ الزرُع إذا َيبس.

وهههق: ذكههر  "يعؼههقب"كههذلؽ يف العربقههة كؾؿههة  "يعؼههقب"هـهها وافؼههت كؾؿههة عربقههة، أو 

 الَحَجؾ، كقع مـ الطققر.

وهل: ألة التل تػهتح الخشه ، يسهتعؿؾفا الـجهار يف تؼطقهع الخشه   "فارة"مثؾ كؾؿة 

فقافؼهت  "سهارة"ُأدخؾهت عؾهك وزن  "فهارة"يطالقهة هبهذا الؾػهظ . هذه كؾؿهة إ"فارة"يسؿقهنا 

 ."فلرة"فصارت  -بتؼدير الفؿزة- "فلرة"كؾؿة عربقة وهل 
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ا لفذا إمر مثؾ:  كػر السقارة عجؾة، لق قؾـا: كػر، تقافؼ كؾؿة  "َكَػرْ "وكؾؿات كثقرة جدًّ

، ومهـ ذلهؽ "رالَؽػه"ومهـ ذلهؽ  "الؽهافقر": كؾ مها يغطهل  قهره. ومهـ ذلهؽ "كػر"عربقة. 

 ، وكحق ذلؽ."الُؽػر"

ثؿ إهنؿ اختؾػقا إذا أدخؾت كؾؿة أعجؿقة إلك العربقة فقافؼهت عربقهة، ههؾ ُتعهد عربقهة أم 

أعجؿقة؟ عؾك ثالثة أققال أرجحفا: أكف يعقد إلك كقة الؿتؽؾؿ، هؾ كان يـقي أهنها أعجؿقهة ثهؿ 

، ههؾ كؼهقل "إسهحام"سؿك ابـف حّرففا أو أكف كان يـقي الؽؾؿة العربقة؟ يعـل لق جام إكسان ف

هذه الؽؾؿهة عربقهة أم كؾؿهة  قهر عربقهة ولؽـفها معربهة؟ كؼهقل: عؾهك كقهة الؿهتؽؾؿ، إن أراد أن 

يسؿل عؾك كبل ففل كؾؿة معّربهة، وإن أراد أن يسهؿل بؿصهدر أسهحؼ يسهحؼ إسهحاًقا: ففهل 

ا كؾؿهة كؾؿة عربقة، وعؾك إول ُتؿـع مهـ الصهرف عؾهٌؿ أعجؿهل، وعؾهك الثهاين ُتصهرف ٕهنه

 عربقة.

وعؾك ذلؽ لعؾف مـ إحسـ عـدما كحاول التعريه  أن ُكعهّرب هبهذه الطريؼهة، أن كعهرب 

كؾؿهة  "اإلكرتكهت"أو  "الـهت"إلك كؾؿات تقافؼ أو تؼهرتب مهـ كؾؿهات عربقهة، فؿهثاًل كؾؿهة 

 أعجؿقة، كقػ ُكدخؾفا إلك العربقة؟ إمها بالرتجؿهة فـؼهقل: الشهبؽة العالؿقهة أو العـؽبقتقهة، أو

، كّت يـهّت كتًّها، والـَّهت: "الـت"كدخؾفا بالتعري  فـبحث أو كجد يف الؾغة العربقة يف الؿعاجؿ 

 "الـِّهت"صهارت أقهرب إلهك كؾؿهة  "الـَّهت"هق آكتػاخ، والـت ههق الـشهؼ، فؾهق عربـهاه إلهك 

ولعؾفهها أيًضهها تسههتطقع أن تؼههاوم هههذه الؽؾؿههة إعجؿقههة أكثههر مههـ مؼاومههة الرتجؿههة  الشههبؽة 

لؿقة أو العـؽبقتقهة،، يعـهل الؽؾؿهة كؾؿها كاكهت أقهرب إلهك الؾػهظ إعجؿهل يؽهقن ذلهؽ العا

كؾؿهة عربقهة  "الـَّهت"أدعك إلك قدرتف عؾك مدافعة هذه الؽؾؿة إعجؿقة والثبهات والبؼهام، و 

يعـهل كشهره، وأي  "كتت الخرب"وهق بؿعـك آكتػاخ، ويؼقلقن: كتَّت الخرب. هذا يف الؿعاجؿ، 

بـاهها تعريًبها لؽهؾ كثر مهـ إدخالهف إلهك الـهت، وبعهد ذلهؽ مؿؽهـ أن كؼهقل لهق كشر لؾخرب أ عرَّ

حقـئذ كشتؼ مـفا فـؼقل: كتت الخرب. مثاًل بؿعـك أدخؾف أو كؼهقل: كتهت الخهرب. بؿعـهك الـاس، 

 اخذه مـ الـت. فـبدأ كشتؼ فتثرى الؾغة وتحقا بطريؼة سؾقؿة.
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 الخبمشذرس تكملت ال

¢ 

الحؿههد هلل رب العههالؿقـ، والصههالة والسههالم عؾههك كبقـهها محؿههد وعؾههك آلههف وأصههحابف 

 أجؿعقـ.

 أما بعد:

فالسالم عؾقؽؿ ورحؿهة اهلل وبركاتهف، وحقهاكؿ اهلل وبقهاكؿ يف عصهر يهقم الثالثهام ويؼهال: 

ربعؿائهة الثَّالثام، كالهؿا فصقح، السادس والعشريـ مـ هفر رج  مـ سـة ثـتقـ وثالثقـ وأ

 يف مديـههة "الزهههرام"وألههػ مههـ هجههرة الؿصههطػك عؾقههف الصههالة والسههالم، وكحههـ يف جههامع 

عؾقهف  "فتح ألػقة ابـ مالؽ"كعؼد بحؿد اهلل وتقفقؼف الدرس السابع مـ دروس هرح البصقرية 

 رحؿة اهلل عز وجؾ.

باققهة وقد فتحـها إلهك أن خؿسهًة وسهتقـ باًبها، وكسهتعقـ اهلل عهز وجهؾ لػهتح إبهقاب ال

 مبتدئقـ بالباب السادس والستقـ يف هذه إلػقة الؿباركة.

، وقههد عؼههده رحؿههف اهلل تعههالك يف اثـههقـ "التصههريػ"هههق بههاب  ا  اا َِّا ساا َ ِّوا سااتوْ

ٕهنؿها مهـ واٍد واحهد، أي  "جؿهع التؽسهقر"وعشريـ بقًتا وذكره بعد الباب السابؼ وهق بهاب 

أكهف  "التصهريػ"سـجد ابـ مالؽ يف ههذا البهاب بهاب أهنؿا يتشاهبان يف إحؽام كثقًرا، ولفذا 

 ، وقد ذكر يف هذه إبقات ستَّ مسائؾ:"جؿع التؽسقر"سقحقؾ عؾك باب 

 الؿسللة إولك: تصغقر الثالثل.

 الؿسللة الثاكقة: تصغقر الرباعل.

 الؿسللة الثالثة: تصغقر الخؿاسل والسداسل.
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 قر ومتك ُيػتح؟الؿسللة الرابعة: متك ُيؽسر ما بعد يام التؽس

 الؿسللة الخامسة: ما ُيحذف أو ُيغقر لؾتصغقر.

 الؿسللة السادسة: تصغقر الؿمكث الؿعـقي الثالثل.

فؾؿ يبدأ بتعريػ التصغقر وإكؿا بدأ رحؿف اهلل بالؽالم عؾك كقػقة التصغقر، وبدأ مـ ذلهؽ 

 بالؽالم عؾك تصغقر الثالثل، فؼال رحؿف اهلل تعالك:

اااااااااِ ِّ ِّاْل   َْ خ ااااااااا اُخ    َ ِاااااااااَ ِّإِ ِّاْ ثن َ 

ِّ

اِّ  ٍ ااااا ِّخِااااا ِّ   ي   ٍ ْحاااااُوُِّ ااااا ِّن  ُْ اااااَ ْ      ِّ

ِّ  ."ُفعْقؾ"فبّقـ طريؼة تصغقر الثالثل وأهنا عؾك وزن 

كهذا الهذي يف أ ؾه  الـسهخ، وجهام يف كسهخة أبهل حقهان وبعهض  "اجعؾ الثالثل"وققلف 

 "الشروح 
ٍّ
 إذا. "اجعؾ لثالثل

ٍّ
 أي: فعقاًل اجعؾ لثالثل

 : إهنا أكس  لؾبقت التالل وهق ققلف: "إعراب إلػقة"وقال الشقخ خالد يف 

ااااااا   َ
ِ ِّ َِْ ااااااا س ُِّخ   ـ  ااااااا ِّم  َِْ ااااااا   ُِّخ  

ِّ

ِّ................................ِّ

ففـا ذكر الالم فؽهلن إكسه  يف البقهت إول أن يهذكر الهالم أيًضها، ثهؿ يهذكر رحؿهف اهلل ِّ

 تعالك تصغقر الرباعل فقؼقل يف ذلؽ:

ُِّخ  ِّ ـ  ااااااا ِّم  َِْ ااااااا   ااااااا ُخ    َ
ِ ِّ َِِّْ ااااااا س

ِّ

اااااا ِّ  َ ْاِش ا  َُ ِّ ْس ااااا ْام 
َِ ْ اااااِ ِّ ِّ  ج  ااااا د  ِّخ 

ِّ  فالرباعل يصغر عؾك فعقعؾ أو فعقعقؾ.

 ثؿ يتؽؾؿ عؾك كقػقة تصغقر الخؿاسل والسداسل فقؼقل رحؿف اهلل:

ُِّوِ ااااْ ِّ ـِ اااا َْ اااا ِّاْ ج  نْت ش  َُ
ِ ِّ ِْ اااا ِّبِاااا م  ِّو 

ِّ

َْ ِِِّ اااااْ ِِّّ ااااِ ِّاْ َتْ ااااِ  ِّإِ  اااا ِّ  ْمثِ  
ِْ ِّبِاااا

ِّ ااا ْ اااِوْااُلِّا    ِّ   
ااا ئِ ل  ْفِّو  ِّاْ َ ااا   ْ ااا     ِّ ِّ

ِّ

ْفِِّّ  ٍ ا ا ِّاْنح   َ َْش
ِّخِ ِْ ِّب ْ اُلِّآْتا  ْ    ِّ ْْ ِّإِ

إًذا فعـد التصغقر ٓبد أن كحذف حرًفا مـ الخؿاسل وحهرفقـ مهـ السداسهل لقعهقد إلهك ِّ

رباعقَّْقـ فقعامالن معامؾة الرباعل الهذي ُيصهغر عؾهك فعقعهؾ أو فعقعقهؾ، فتصهغر عؾهك فعقعهؾ 

 رج. كَسَػْرجؾ، كحذف الالم: ُسَػق

 قال: 
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ْفِّ ِّاْ َ ااا   ْ ااا   ااا ِّ   ْ اااِوْااُلِّا    ِّ   
ااا ئِ ل  ِّو 

ِّ

ِّ................................ِّ

بؿهها أكههؽ حههذفت مههـ الؽؾؿههة حرًفهها لههؽ أن تؼههقل: فعقعههؾ سههػقرج، أو تعههقض عههـ ِّ

 الؿحذوف بالقام فتؼقل: فعقعقؾ سػقريج.

 ثؿ يبقـ أن ما خالػ ما قالف ففق هاذ، فؼال:

َْااااا ِّاْ ِق ِْ ااااا   ِّ ااااا  
ااااا و    ئِ ِّم  ِّ ِ ُِّ ااااا ن

ِّ

ِّ  َ ااا ُِّاِتااا َخ ُِّ ْا ِْ َْ ااا ِّاْ   ااا ب 
ِّخِ ااا        ِّ

 فؼال: يف البابقـ. يعـل باب التصغقر وباب جؿع التؽسقر ٕهنؿا مـ واٍد واحد.ِّ

والذي يجؿع التصغقر كؾف أكف ٓبد مـ زيادة يام التصغقر وهل يام سهاكـة، والهذي بعهدها 

يف مقاضع فنن الهذي بعهد القهام ُيػهتح، كتصهغقر ٓبد أن يؽقن مؽسقًرا، يف فعقعؾ وفعقعقؾ إٓ 

 ُحبؾك عؾك حبقالم، فُقتبقـ هـا أن ما بعد يام التصغقر ُيؽسر إٓ يف مقاضع فنكف ُيػتح، فؼال:

ِّْْ اااا ْ ااااِ ِّ       ِّ ْْ َْ ِِِّماااا اااا ِّاْ َتْ ااااِ  ِّ ِتِْ ِوا 

ِّ

اااااْتِّْ ِّاْنح  َُ اااااْت ِّاْ   
ِْ َ  ِااااا ِّ ْوِّم 

َْاااااَّس
ْةنِ   ِّ

ِّ ااااا ِّت 
ااااا  س ِّ  ْخ   اااااَ أ  ااااا ِّم  ِّم  ا    ٍ ااااا   ِّ ْْ   ِّ

ِّ

ِِّّ ْْ اااا ِّاْ ت ح 
ِْ اااا ِّبِاااا م  ِّو   ْ ا ااااْا   ااااَ ِّت  ِّ  ْوِّم 

فالؿؼصقد بتام التلكقث كزهرة زهقرة، كػتح ما بعد القام، وحبؾك حبقؾة، وحؿهرام حؿقهرة، ِّ

وأفعال كلجؿال أجقؿال، وسؽران سؽقران، كػتح ما بعد القام يف ههذه الؿقاضهع، ومها سهقاها 

 كؽسر ما بعد القام.

إههقام التهل ٓ تعهد مهـ بـقهة الؽؾؿهة، قؾـها الثالثهل لهف طريؼهة  ثؿ يذكر رحؿهف اهلل تعهالك

تصغقر والرباعل لف طريؼهة تصهغقر، والخؿاسهل والسداسهل لفؿها طريؼهة تصهغقر، كقهػ تعهد 

الؽؾؿة؟ هل ثالثقة أم رباعقة أم خؿاسقة؟ تقجد أههقام ٓ تعهدها فتـتبهف لهذلؽ، فهذكر إههقام 

 التل ٓ ُتعد مـ بـقة الؽؾؿة فؼال:

َْااااااَُُِّّمااااااَ او   ِّ َْااااااَِِّّ  
ِّ ِااااااُ ِّاْ َتْةنِ

ِّ

ُِّ ااااااااااَ اِّ ِْ َْ ِ اااااااااا   اااااااااا ُنُ ُِّمنْ   ِّو   

ِّ ااااااِئِّ اخِّ ِْ نَس  ِ ْاااااااُ ِّآِ اااااا    َ اِّاْ   ٍ اااااا   ِّ

ِّ

َ ااااااِئِِّّ   َُ اْ  اااااا ِفِّو  غ  َُ ُجااااااُ ِّاْ  ِّو   

ِّ ِِّْ ْ اااااااااا   اااااااااا ِّخ     َ اِِّ ا    ٍ ااااااااااا م  ِّو 

ِّ

ِِِّّْ ا ااااااا      ْ     ِّ ـس ِّب ْ اااااااِ ِّ  ْاب ااااااا ْْ ِِّمااااااا

ِّ اااااا      ِّ َ  َ اااااا ِّ اااااا  ِّم  ِاِّاْنِ    اااااا   ِّو   

ِّ

ااااا   ِِّّ ِّل  َس َْ ِّ  ْ اااااِح ـِ ااااا َْ ِّ  ْوِّل 
َ ااااا س

ِّْثنِ

ِّ
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ان، فزهرة ٓ كؼقل: رباعل وإكؿا كؼقل: ثالثهل عؾهك  إًذا فللػ التلكقث وتام التلكقث ٓ ُيعدَّ

فعقؾ، سفقؾ، ثؿ كليت بالتام: زهقرة. وكذلؽ إهقام التل ذكرها بعهد ذلهؽ ٓ تعهد عـهدما تعهد 

 حروف الؽؾؿة.

 وققلف: 

ْ اااااااااا اااااااااا ِّخ     َ اِِّ ا    ٍ ااااااااااا م  ِِّْو    ِّ

ِّ

ِِِّّْ ا ااااااا      ْ     ِّ ـس ِّب ْ اااااااِ ِّ  ْاب ااااااا ْْ ِِّمااااااا

كذا بؽسر الـقن يف الشطريـ يف جؿقع كسخ التحؼقؼ سقى كسخة واحدة، وكذا أيًضها أي ِّ

وكذا يف بعض الشروح، وجام يف بعض الشروح  "الؽافقة الشافقة"بؽسر الـقكقـ يف إصؾ يف 

 بػتح الـقن وألػ اإلطالم:

ِّ   ْ اااااااااا ِّخ     َ اِِّ ا    ٍ ااااااااااا م  اااااااااا و  ِّن 

ِّ

ااااااا ِّ ان       ْ     ِّ ـس ِّب ْ اااااااِ ِّ  ْاب ااااااا ْْ ِِّمااااااا

والؽؾؿة كؿا ترون لقست مؿـقعهة مهـ الصهرف، فزعػهران لقسهت مؿـقعهة مهـ الصهرف ِّ

ٕكههف لههقس عؾًؿهها مختقًمهها بههإلػ والـههقن كعثؿههان وٓ صههػة عؾههك وزن فعههالن، وإكؿهها كؽههرة 

 زعػران، فال ُيؿـع مـ الصرف عؾك ما يف أ ؾ  الـسخ.

تعههالك مهها ُيحههذف أو يغقَّههر لؾتصههغقر، فنكههؽ إذا صههّغرت الؽؾؿههة قههد  ثههؿ يههذكر رحؿههف اهلل

تحذف مـفا أهقام ٕجؾ التصغقر أو تغقر فقفها أههقام ٕجهؾ التصهغقر فبهقـ ذلهؽ وههل أههقام 

 عدة، فبقـفا وكرر فقفا فؼال رحؿف اهلل:

ت ااا  ْ ااا ِّم  وِّاْ ق  َُ َْاااَِِّّ
ِّو    ِاااُ ِّاْ َتْةنِ

ِّ

ُِّاْث  ِِّّ ْْ ِّ  اااااا
اااااا س اااااا ِّ  ْاب        ِّ  َ ا ِّت اااااا   

ِّ َ ااااا ِِّ أِّ   َْ ُِِّ   ااااا ا  ِّ  ْ اااااِ  ِ نْااااا   ِّو 

ِّ

َ اااا ِّ اْ ُح   ِاِّو  َْ اااا  أِّخ  َْاااا   ِّاْ ُح    ْ َْ ِّب اااا

ِّ َخاااا ِّ  اِاااااَنخ ُِّ ِ ااااْئِّ
َ  نِ ِّ ِّٕ ْ اااا س َْ َُ اْا ِّو 

ِّ

ُِّ ِ اااااْئِِّّ ااااا خ  َ ْا َ ْ ُِّ و  ااااا ااااا خِّ    َ َْ ِق ِّخ 

ِّ ِّْْ ُ ااااتِ ِّو  َْاااا    َ  ُِّ
َْاااا س اااا ِِّ 

ِّخِ ٍَ اااا ِّو   

ِّ

ِِّّْْ َْ سُِّ ِ ااا ااا ِّ ِت ْ اااِ  اِّم   َ ِّ ْْ ِِّمااا ـِ ااا َْ ِّ ِْ ج 

ِّ ااااُ ِّ ِ ْاااااُ ُِّاْج    َ ِّاْ 
ِْ إ  ِااااُ ِّاْ َثاااا  ِّو 

ِّ

اااُ ِِّّ ُِّاْجش 
ِْ َْااا
ااا ِّإ ْ اااُ ِّخِ اِّم   ٍ ااا اِّ   اوخ ِّو 

ِّ اا  َْ ِِّم  اا ِّاْ َتْ ااِ 
ِّخِ  ُ نُْقااْو  َ ااِ ِّاْ   َ ِّو   

ِّ

ااا ِّ  َ َ   ِثخااا ِّ   َْااا ِّاْ َتااا ِ ِّ ِّا ْحاااِوِّال  ْْ ِّ  ااا

ِّ ااااا  اااااَ ُ ِّاْ ت    ُِّا   ْس َْ ِّبِت اااااْ ِ  ْْ ااااا م  ِّو 

ِّ

َِْ ِّا  ِِّّْ ا ْ ُ    ا بِ ٕ ْ ِ ِّ        ْ َِ ِّنِا ِّاْ 

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

فذكر أهقام كثقرة ُتحذف أو ُتغقر ٕجؾ التصغقر كللػ التلكقث الؿؼصقرة مثؾ: قرقهرى.  

كحذف إلػ فـؼقل: قريؼر. وكذلؽ ما ُأعؾَّ ثاكقف كؼقؿة، فنكف عـد التصهغقر ُيعهاد ههذا الؿعهاد 

م، مهـ الهقاو، وكؼهقل عـهد التصهغقر: ققيؿهة. هه ذا رد القهام إلهك إلك أصؾف، ققؿة، ققؿهة مهـ َقهقَّ

 القاو، هذا التغققر، وهؽذا.

 وققلف رحؿف اهلل يف البقت التاسع وإربعقـ: 

.........  ُ نُْقْو  َ ِ ِّاْ   َ ِّو   

 يريد بالؿـؼقص هـا ما ُحذف مـف حرف أو أكثر، وٓ يريد الؿـؼقص الؼقاسل كؼاٍض.

َ  وققلف يف آخر البقت:    ِّ

ُيشرب، فنن فقف تغققًرا ٕن أصهؾف الفهام، لؼقلهؽ  يعـل عؾك إصح كؿاٍم وهق الؿام الذي

يف الجؿع: مقاه وأمقاه. فؾفذا عـد تصغقر َما تعقد الفؿزة إلك ما اكؼؾبت عـف  الفام،، فتؼهقل يف 

 تصغقر َما: ُمقيف.

 وققلف يف البقت الخؿسقـ أو يف البقت الؿتؿ الخؿسقـ: 

ااااا  اااااَ ُ ِّاْ ت    ُِّا   ْس َْ ِّبِت اااااْ ِ  ْْ ااااا م  ِّو 

ِّ

ِّ...............................ِّ

 ققلف: برتخقؿ يصغر: جام يف كسخة ابـ هشام: ِّ

ِّومااااُِّْا اااا   ِّا َاااا َ ِّْا ت اااا 

ِّ

ِّ...............................ِّ

وققلف: يصغر. هق بالرفع يصهغُر يف أ ؾه  الـسهخ، فؿهـ: اسهؿ مقصهقل. ويصهغر: فعهؾ ِّ

 مضارع، وهق مع الػاعؾ صؾة الؿقصقل.

 شروح: وجام يف بعض الـسخ وال

ااااا  اااااَ  ِِّاْ ت    ُِّا   ْس َْ ِّبِت اااااْ ِ  ْْ ااااا م  ِّو 

ِّ

ِّ...............................ِّ

أي بؽسر الرام عؾك أكف فعؾ مجزوم، ثؿ ُكسر ٓلتؼام الساكـقـ، فؿـ حقـئذ: اسهؿ ههرط. ِّ

 ويصغر: فعؾ الشرط مجزوم. واكتػك: جقاب الشرط.

الؿمكهث الؿعـهقي الثالثهل، ثؿ بعد ذلؽ تؽؾؿ ابـ مالهؽ رحؿهف اهلل تعهالك عؾهك تصهغقر 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

، هذه ِسـ، والشهؿس، ههذه  ـّ الؿعـقي: أي الذي لقس فقف عالمة التلكقث. الثالثل كؼقلفؿ: ِس

ههؿس. ويسههؿك اسههؿ ممكههث معـهقي ثالثههل. كقههػ تصههغره؟ سهقؼقل: عـههد تصههغقره ٓبههد أن 

: سـقـة. وٓ تؼهقل: سهـقـ. وعـهد ت ـّ ر تام تلكقث، فتؼقل يف تصغقر ِس صهغقر تضقػ إلك الؿصغَّ

 عقـ: عققـة. وٓ تؼقل: عققـ. 

 فؼال رحؿف اهلل:

ِّْْ ِِّما اَ ْ    ا ِّ   َْاَِِّّم 
ِّبِت ا ِّاْ َتْةنِ ْْ

ِّواْ تِ

ِّ

ِِّّّْ ِساااااا   ِّ ِاااااا    َ َُ ِّ
اااااا اس   ِّ

ُِّمؤَنااااااَّس

ِّ اِّ  اااْ تِِّ  َ أِّ ِّبِ ْ َتااا ُِّاااا   ْْ ُاااا ِّا  ْْ ااا ِّ  ااا ِّم 

ِّ

اااااااااتِِِّّ َْ ااااااااا سِّو    ب ق  اااااااااج  سِّو      ِّ

جقر. ولهـ تهليت بالتهام، ٕكهؽ لهق والؾبس دائًؿا مدفقع: كشجر. عـد تصهغقره سهتؼقل: ههِّ

أتقت بالتام فؼؾت: هجقرة: ٓلتهبس تصهغقر ههجر بتصهغقر ههجرة، وكهذلؽ خؿهس، لهق كهان 

 لؿمكث يعـل خؿس كسام لـ تصغرها عؾك خؿقسة، ٕهنا ستؾتبس بعدد الؿذكر خؿسة.

 ثؿ يف إخقر ذكر أن ما خرج عؾك ما ذكره مـ قبؾ مـ ققاعد وضقابط هق هاذ، فؼال:

ٍَِّ ااااا اِِّّْو    ااااا   ن  ِّو  ِّ  اااااْ تس  ْ ْو َُ ِّ اااااْ      ِّ

ِّ

ث ااااا ِِّّْ َوااااا ِّ  
ِ
 َ َُ ااااا ِّ  َ َْ

ااااا ِّخِ ااااا ُدِّ   ِّ  ح 

ِّ يِّاَ تِاااا  ٍِ اِّاَ اااا َخ ْو ٍُ اُِّ اااا ااااَ ُ و  ِّو   

ِّ

اااا ِّو  ِاااا ِّ اااا ِّ   ِّاْ ُ ااااُ ْوِعِِّمنْش  ـ  اااا اِّم   َ ِّو 

ِّ ِّ  ْ تسِّفؼال:   ْ ْو َُ ِّ    ْ   ِّ ٍَ ِّو   

قديديؿهة. فهلتقا  ام قهالقا:دَّ ويف ُقه... ففؿا ممكثان، هذه حرب وهذه فهرس كحرب وفرس

ام، بالتام مع أكف ممكث  قر ثالثل   هذوًذا. :خؿاسل ُقدَّ

ث  ِّْوققلف:     

 بػتح الؽاف والتام: أي  ؾ  عؾك  قره.

 وققلف يف البقت إخقر: 

يِّاَ تِاااا  ٍِ اِّاَ اااا َخ ْو ٍُ اُِّ اااا ااااَ ُ و  ِّو   

ِّ

ااا ِّو  ِااا ِّ اِّ.....................ِّ    َ ِّو 

ِّ  تصغقرها هاذ كؿا قال، وهذوذها مـ وجفقـ:هذه جام عـ العرب تصغقرها، ولؽـ 

القجف إول: أهنا مبـقة، والتصغقر تصريػ، والتصريػ ٓ يدخؾ عؾهك الؿبـهل الخهاص 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

بإسؿام الؿعربة وإفعال، وهذا ققلف يف باب التصريػ الذي سقليت، عـدما يصؾ لؾتصهريػ 

 قال يف أول بقت:

ُِّْمااِّْا َ ااْ فِّب اا ِي ِ ااْ ُش ِّو  ااْ ف    ِّ

ِّ

ِّ..............................ِّ

الحههرف ٓ يؽههقن تصههريًػا، وهههبف الحههرف وهههذه إسههؿام الؿبـقههة أيًضهها ٓ يههدخؾفا ِّ

 التصريػ، فدخقل التصغقر هـا عؾك اسؿ مبـل هذوذ.

والقجف الثاين لشذوذها: أهنؿ خالػقا كقػقة التصريػ التل ذكرت مـ قبؾ: فعقؾ وفعقعهؾ 

ذيَّا. فؾؿ يضؿقا إول، فتحهقه، وزادوا ألًػها ويهاًم، ههددوا وفعقعقؾ، فؼالقا يف تصغقر الذي: ال

ها. وتها ويت قهالقا فقفها: تقَّها. يؼهقل:  القام، زادوا ياًم ثؿ ألًػا، الذيَّا. والتل: التقَّا. وذا قالقا فقفا: ذيَّ

 أكرم الذي بجقارك وأكرم الذيَّا بجقارك. إذا أردت أن تصغره وهؽذا.

  عؾك باب التصغقر.وبذلؽ يـتفل كالمف رحؿف اهلل
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 األصئلت
 

¢ 

 ،؟َلقـًا و،، لِقـًا: هؾ هـاك فرٌم بقـ كؾؿة:  يف البقت السادس وإربعقـسؤال: ال

كعههؿ، هههذه قؾـاههها أكثههر مههـ مههرة كؾؿههة لِقـًهها وَلقـًهها إذا وردت فػقفهها القجفههان يف : اجلواب

ؾك معـك اإلضافة، يعـهل: ثاكًقها الـسخ، فؾفذا قرأ ا بالقجفقـ، فَؾقـًا أي: لقِّـًا ثؿ خػػ. ولِقـًا ع

 ذا لقـ. كعؿ.

         

 ما هق الؿمكث الؿعـقي؟سؤال: ال

الؿمكههث الؿعـههقي: الههذي لههقس فقههف عالمههة تلكقههث، كشههؿس معـههقي، وسههعاد اجلواب: 

معـقي. الؿمكث الؿجازي هق الهذي لهقس لهف فهرد. أو ههق الهذي ٓ يجهقز وٓ يؾقهؼ، كسهقارة 

ممكههث لػظههل مجههازي، وسههعاد ممكههث وكشههؿس. فشههؿس ممكههث معؾههقم مجههازي، وسههقارة 

 معـقي حؼقؼل، وفاطؿة ممكث لػظل حؼقؼل.

، وقهد عؼهده ابهـ مالهؽ رحؿهف اهلل تعهالك يف سهتة ا   َِّا س بـِّوا ستوِّْموِّبا َِّا نسائ

 وعشريـ بقًتا وفقفا يذكر ثالث مسائؾ:

 الؿسللة إولك: ما ُيزاد ٕجؾ الـس .

 الؿسللة الثاكقة: كقػقة الـس .

 لثة: ما يغـل عـ يام الـس .الؿسللة الثا

 فبدأ بذكر ما ُيجاز لؾـس  وما يقجبف ذلؽ فقؿا قبؾف فؼال:

ااائ واِّ ِ نَس  َُ ا   ِّ َ ااا ِّا ُا ِِتااا     ِّ ااا  خ ِّا 

ِّ

لاااائِّ ْسااااُ ُ ِّو    ِّ
ِْ ِ َاااا اااا ِّ   ِّم  ُ اااا ن ِّو 

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

، أي تزيد ياًم مشددة لؾـسه  وتؽسهر مها قبؾفها، فؼقلهؽ: بحهٌر، ا َْ، يف كسخة:   َْققلف: 

 .تؼقل: بحِرّي 

ثؿ بعد ذلؽ بدأ ببقان كقػقة الـسه ، ويهدخؾ تحهت ذلهؽ مسهائؾ عهدة سهقذكرها مسهللة 

مسللة، فبدأ بالؽالم عؾك الـس  إلك الؿختقم بعالمة تلكقث، كؿؽة كحبؾك، كقػ تـس  إلهك 

 ذلؽ؟ فؼال:

ااا  فِّو   
ٍِ اُ ِّا ااا اااو  ااا ِّ   ََ ِِّم ُْ ااا ِمث   ِّو 

ِّ

ُِّْٓ ُِّ ث ِت ااااااااا ِّ ااااااااا    َ ِّ وِّم 
ِّ ةنَِاااااااااَّس

ِّ . وسقػصهؾ بعهد ذلهؽ الؽهالم إًذا كحػ عالمة 
ّ
التلكقث فـؼقل يف الـس  إلهك مؽهة: مؽهل

 عؾك الـس  إلك الؿؼصقر، فسقؼقل يف الـس  إلك الؿؼصقر:

ْ ااااا  ِّت 
ْس اااا   َ اِّ  َ ِّ ـُ ْ ب اااا ُاااااِّْ   إِّْ   ِّو 

ِّ

ااااااِّْ س  ااااااٍُخش  ِّ   اِّو    اوخ اااااا ِّو  ق ُ ش  ِّخ 

ِّ ااا  ِّم  إ اااِ    ِّو 
ِْ َُ ِح ِّ ِ ااا ِشش  ِّا اااا

ِّ

ُِّا ت ِِّّ ِّ   اااائ  اااا ِّو  ِل ْ ااااِ    ااااا   ش   َِّ

ِّ اااااا ِّ ِ   ِّ اب  خ   
اااااا ئِ ِّا ج  إ ِاااااا   ِّو 

ِّ

ِّ...............................ِّ

فػصؾ الؽالم عؾك ألػ الؿؼصقر، فهنذا كاكهت رابعهة والثهاين سهاكـ مثهؾ: حبؾهك: فؾهؽ ِّ

. ، أو تؼؾبفا واًوا: حبؾقيٌّ ٌّ
 القجفان، أن تحذف ألػ الؿؼصقر: حبؾل

ام الؿؾِحؼ أو كاكت مـؼؾبة عهـ أصهؾ، ثؿ قال: إن إلػ ألػ الؿؼصقر إذا كاكت لإللح

ققلف: إصؾل، يؼقل: كللػ التلكقث الؿؼصقرة، تعامؾفا عامؾة ألػ التلكقهث الؿؽسهقرة، كهؾ 

ذلؽ إذا كاكت إلػ الؿؼصقرة رابعة، فنن كاكهت خامسهة أو سادسهة ُتحهذف مباههرة، وههذا 

 ققلف: 

اااااا ِّ ِ   ِّ اب  خ   
اااااا ئِ ِّا ج  إ ِاااااا   ِّو 

ِّ

ِّ...............................ِّ

 الجائز: يعـل الذي تجاوز، الذي تجاوز أربعة أحرف فنكؽ تحذف هذه إلػ.ِّ

وجام يف بعض الـسخ عـ الجائز: الحائز. وهؿا بؿعـًك، أي إلػ التهل تجهاوزت أربعهة 

 أحرف، صارت خامسة أو سادسة.

 ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك الـس  إلك الؿـؼقص فؼال:
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

...............................ِّ

ِّ

اا ُِّ ااِ  ِّ ِّ   ِمسخ ُِ نُقااو  َ ِّااا ِّا  ا    ٍ اا   ِّ

ِّ ِِّمااْ ْن اا اا ِّ    ابِ خ َ اا ِّا  اا ِّا 
ااٍُفِّخِ ا ح  ِّو 

ِّ

ِ اااِّْ ِّا 
َ   ِاااَّس ِّ   اااُئِّ  ْ ااات ِّو    ِّ   ااائس

ِّ اااااااااااا  اِّا ق  ااااااااااااِئِّانِ ت   خ  َ ِّو  وِ ِّ

ِّ

ِّ...............................ِّ

جهقز حهذففا سلفصؾ الؽالم عؾك الـس  إلك الؿـؼقص، فلحقاًكل يج  حذففا وأحقاًكها يِّ

كؿؾهؽ وكؿهر. أو عؾهك وزن  وقؾبفا، ثؿ تؽؾؿ عؾك الـس  إلك آسؿ إذا كان عؾهك وزن فِعهؾ:

، يعـهل الـسه  إلهك آسهؿ الثالثهل الهذي عقـهف ه  إِبِهؾ،أو عؾهك وزن فِِعهؾ: كهكه  ُضئِؾ،،  ُفِعؾ

 مؽسقرة فنكؽ تػتح العقـ، وٓ تبؼقفا عؾك كسرا، فؼال:

خ ِّ......ِّ................. ِِّ ااااااااا و 

ِّ

ُخِ ااااا ِّ َن ُشَااااا ِّاخااااات َِّو    ِّ ُخِ ااااا   ِّو 

. أوامر مؾؽقة، وٓ كؼقل: مؾِؽِقة. ابـ عبد الهرب الـَؿهري، وٓ كؼهقل: ِّ
ّ
فتؼقل يف مؾؽ: مَؾؽل

 الـِؿري. الدؤلِل إلك دؤل، لق كسبت إلك إبؾ: اإلَبؾِل وهؽذا.

 ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك الـس  إلك الؿختقم بقام مشددة فؼال:

ِّ َ ااااا ِّا 
ِّخِ ِ َااااا   اااااِوينِّو  ِّم  م  ِّ ِمااااا  

ِّ

َ   ِِشِّْم  ِمااا نِِّّ ااا ِّاتاااتِ 
ِّخِ ِّوا تَِااا  

ِّ ِّا ِجاااائ
ِْ َ  نَِاااا ِّ َُ اااات ِّخ  اااا   ن حااااوِّ   ِّو 

ِّ

ُِّ ِ اااائِّ ُْ ناااا ُاااااِّْ   اِّإِّْا  اوخ َُ ِّو  َُ ِّواا

إًذا القام الؿشددة إذا كاكت ثالثة ٓ ُتحذف ولؽـ ُتؼؾ  القام إولك واًوا، وأمها إذا كاكهت ِّ

 فؾؽ أن تحذف ولؽ أٓ ت
ّ
 حذف.رابعة كؿرمل

ثؿ تؽؾهؿ عؾهك الـسه  إلهك الؿثـهك وجؿهع التصهحقح، لهق أردت أن تـسه  إلهك زيهدان، 

 محؿدان، إلك زيدون، محؿدون، كقػ تـس ؟ قال:

اااائ ْفِّ ِ نَس 
ٍِ َ ااااِ ِّاْ اااا

ِّا َتثنِ  ْ اااا ِّو     

ِّ

ائِّ ل  ِّو  َس ِّ   اِحَ ـِ َا  ِّل 
اِّخِ  َ ِمثُ ِّ ِّو 

 بهإلػ والـهقن: إًذا فؽقػ كـس  إلهك زيهدان؟ كحهذف إلهك زيهد فـؼهقل: زيقهد. ثهؿ كهليتِّ

 زيقدان. وكذلؽ زيدون كحذف إلك زيد: زيقد. ثؿ كليت بالقاو والـقن: زيقدون... وهؽذا.

 ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عـ الـس  إلك كحق طق  وكسبف يام مشددة فؼال:

ف ٍِ ُِّ ااا َ ااائس ِِّماااِّْن حاااِوِّط  َ   ِاااَّ  ِّو 

ِّ

ُقاااااوٓخِّبااااا ٕ ِ ِّ ِّم  ااااا ئ ٌّ ِّط  ٍَ ااااا ِّو   

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ما كان عؾك وزن فعقؾهة: كعؼقهدة، كجفقـهة. أو فعقهؾ:  ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك الـس  إلك

 كثؼقػ. أو فعقؾ: كؼريش.

 وقال:

ِّا ُتااااااِ م اااااا     َ ِ ِّخِاااااا ِّخ  ِ اااااا ٌّ خ    ِّو 

ِّ

ُِّ اااااااتِِّْ اااااا س   َ ااااااا ُِّخ  
ِ اااااا ِّخِ ُخ   ِّو 

ِّ اااااااا  ِّ   ِا  ااااااااَ ِّٓ مس ِّو   حُقااااااااواُِّم  

ِّ

َ اااا ِّ
اااا ِّا َتاااا ُِّ وِّ ِ  َ ِّبِ ِْ ث اااا   َ  َ ِّا   ْ ِِّماااا

ِّ اااااْ ِّ   َ ِوا    ْ ااااا  ااااا ِّ   اااااواِّم  َُ ََ ِّو   

ِّ

اااااِّْ   َ ِ ِّ    ج   ْ ااااا ِّ ااااا  اِّم   ٍ ااااا ما  ِّو 

إًذا الـس  إلك فِعقؾة وفَعقؾة بحذ القام، فتـس  إلهك عؼقهدة عَؼهدي، وإلهك جَفقـهة ُجفـهل، ِّ

والـس  إلك فعقؾ وفعقؾ الؼقاس بنثبات القام إٓ يف الؿعؾ، كؼقل يف قريش قرهل، ويف ثؼقهػ 

.
ّ
 ثؼقػل

 ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك الـس  إلك الؿؿدود فؼال:

ااائو ِّ ااا ِّا نَس 
ُِّان ااا ُ ِّخِ ااا   َِيِّم  َاااُ ِّ ِّم 

ِّ

ااائِّ ِّانت س  ُْ ِّ  ااا
َ ااا س
ثنِ ااا ِّ  

ِّخِ  ْ ااا  ااا ِّ   ِّم 

 ققلف يـال: أي ُيعطك، ويف بعض الـسخ: َيـال، يعـل هق الذي يلخذ، والؿعـك متؼارب.ِّ

ثؿ تؽؾؿ بعهد ذلهؽ عؾهك الـسه  لؾؿركه ، الؿركه  باختالفهف، مركه  إضهايف، مركه  

ي، فتؽؾؿ عؾك ا  لـس  إلك الؿرك  فؼال:إسـادي، مرك  مدِّ

اا  اا ِاِّم  ِّو   
اا س اا ِاُِّلَ   ِّوانُساائِّ ِ  

ِّ

اااااا ِّ  َ ََ   ِّ
ْس اااااا ِّو  ِث اااااا  ِّم  لخ اااااائ  ُِّا  

ِّ ِّ َْ ِّا ِّ و  ْس ِّبِاااااا ب أخ اااااا خ  خِّم  ااااااُ و   ِّإغ 

ِّ

ااائِّ ل  ِّا َت  ِااااُ ِّبِ  َثااا نِ ِّو  ُْ ِّ وِّم    ااا

ِّ اِّانُسااا  ِّْ ِااالَو ِِّ  ٍ أِّمااا ااا ِِّتاااو   َ َ
ِّخِ

ِّ

ِّ     ااِ ِّإ ااش  ِِِّّ اا ِّ  اا ت  اا ِّ  ااُِّْاخ  ِّم 

ِّ ِّف: وققل َْ ِّا ِّ و  ْس ، هق: أو أب، ثؿ خػػـا هؿزة أب بحذففا وكؼهؾ حركتفها إلهك السهاكـ بِ ب

 قبؾفا.

ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك الـس  إلك محذوف الالم، هـهاك أسهؿام ُحهذفت ٓما ها، ثالثقهة 

ُحذف مـفا الالم فبؼقت عؾك حرفقـ: كقد وأٍخ ودٍم، كقػ كـس  إلقفا؟ يؼقل: تهرد الهالم عـهد 

 الـس ، فؼال:
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ف ٍِ ُُِّْ اا اا ِِّمناا ِّاَ اا ِمِّم   َ الُ اا ِّبِاا   ِّو 

ِّ

ُ ِّ   ااااا ِّ َن اااااُ ِّا  اِّإِّْ  اااااِّْا  ا خ اااااو  ِّل 

ِّ َ اْ
ِّ وِّخِا ِّا َتثنِ َِ ْ ِّا َت ِحَ   َ  ِّل 

ِّخِ

ِّ

َ اااااِّْ
يِّ  وخِ

ٍِ ااااا ِّبش  جُ اااااواس ِّم  ُْ ااااا ِّو   

ِّ ِّبِنت ااااااا  ْس بِااااااا ب ِّ  تخااااااا ِّو  بِاااااااةخس ِّو 

ِّ

ِّا َتااا ِّ اااٍف  ِّ ب ااا ِّ   ُااااوُنت  ِّ  ِحاااِّْو 

ِّ جؿقع كسخ التحؼقؼ، سقى كسخة أبهل حقهان وجهام فقفها  وققلف: ويقكٌس، هق بالتـقيـ يف

، ٕكههف عؾههؿ أعجؿههل، والههقزن مسههتؼقؿ عؾههك -بضههؿة واحههدة-ويف بعههض الشههروح: ويههقكُس 

التـقيـ وعدمهف، ويهقكس ههذا ههق ههقخ سهقبقيف، يهقكس بهـ حبقه  الضهبل، مهـ كبهار ههققخ 

ى، وكان كؾ هؿف  يف العؾؿ. سقبقيف، تقيف بعد سقبقيف بسـتقـ، لؿ يتزوج ولؿ يتسرَّ

ثؿ تؽؾؿ رحؿف اهلل تعالك عؾك الـس  إلك الثـائل، إذا أردت أن تـس  إلك ثـائل، كؿها لهق 

 !إلهك ذلهؽ؟ فـسهب... تأو بؿها، فسهؿقتفا بثـهائل، فؽقهػسؿقت أحًدا بال، لق سؿقت بـتؽ بال، 

 فؼال:

ن ااااا ئ  َُ ااااا ِ ِ ِّا َثااااا نِ ِِّماااااِّْ غ  ِّو 

ِّ

ٓ ئِاااااا ِّ اااااا  ِّو    ِّ ْس وِّ ِااااااَ َُ ِّ
ِْ َِّ  نَِِاااااا

ِّ إْ ااااِ مِّو  ااا ِّ   ااا ِّا    َ ِ ِّم  ِ ااا ُااااِّْ   ِّا 

ِّ

ِّا ت ااااااِ مِّ
ِْ َنِاااااا   ِّ  َ خاااااات ُ ِّو  ِّخ ج  اااااا  

ِّ  وققلف يف الشطر الثاين: 

..............................ِّ

ِّ

ِّا ت ااااااِ مِّ
ِْ َنِاااااا   ِّ  َ خاااااات ُ ِّو  ِّخ ج  اااااا  

كذا بالـص  يف جربه وفتح يف بعض الـسخ، وجام يف بعض الـسخ بهالرفع، فجهربُه وفهتُح ِّ

الرواية إولك بالـص  فال إهؽال فقفها، يؼهقل: التهِزم جهربَه وفهتَح عقـهف، وأمها عقـف الُتِزم. أما 

الرواية الثاكقة بالرفع فػقفا إهؽال ٕن ققاسفا أن يؼال: فجربُه وفتُح عقـِهف الُتهِزَم، فجهربُه وفهتُح 

 .ا تِ مِّ، ٓا ُتِ م عقـِف 

وإكؿا لهؿ يؼهؾ: الُتِزمها  والشراح حاولقا أن يخّرجقا ذلؽ كؿا فعؾ اإلمام الشاطبل وقال:

 وكقػقتف هلم واحد.الـس   حؼقؼةوهؿا هقئان ٕهنؿا يف 

 ثؿ تؽؾؿ بعد ذلؽ عؾك الـس  إلك الجؿع، لق كسبت إلك جؿع كقػ تـس ؟ فؼال:

ِـِّ َاااا ِّاَُ اااا ِّن  ِتاااا خ ِّ ِ ج  اِ اااا   ا و  ِّو 

ِّ

ِـِِّّ غاااا اِّبِ  و  اِ اااا خ اااا بِِّْو  ِّإِّْ  ااااُِّْا  

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 .. إن َلؿ ُيَشابِف َواِحًدا بِالَقضعِ َوالَقاِحَد اذُكر َكاِسًبا لِؾَجؿِع .

فعـدما تـس  إلك جؿع إن سبؼ جؿع التصحقح ما يقجد مشؽؾة، تصغر الؿػهرد فتـسه  

إلك الؿػرد ثؿ تليت بالقاو والـقن، لؽـ لق كسبت إلك  قره فنكؽ يـبغل أن تهليت بؿػهرد وتـسه  

ا: أسِرّي. فتؼقل: أكشهطة أْسهرية، إلقف، أما لق كسبت إلك ُأَسر، فتليت بالؿػرد أسرة ثؿ تـس  إلقف

 وٓ تؼؾ: أَسرية، عؾك ذلؽ.

ِـِّيؼقل:  غ اِّبِ  و  اِ  خ ِّإِّْ  ُِّْا   بِِّْو 

يعـل كلن تسؿؽل بف واحًدا: كالجزائري، والُعققين، وهؿا كسبة، الجزائري إلك الجزائهر، 

لؽـهف سهؿل الجزائر جزيرة جزيرة جزيرة جزيرة يعـل جؿع، وإكؿها تريهد بؾهًدا واحهًدا ٓ كريُد ب

 بالجؿع، هذا ٓ إهؽال فقف.

ثؿ قال بعد ذلؽ مبقـًا ما يغـهل عهـ يهام الـسه ، يعـهل أن قهال يف البدايهة: إن الـسه  إكؿها 

يؽقن بقام مشددة. وأن يذكر مها يغـهل عهـ يهام الـسه ، أههقام تهمدي معـهك الـسه  ولؽـفها 

 لقست بقام الـس ، ما يغـل عـ يام الـس ، فؼال:

ِّ ِّخ  ِ اااااا س ـ  اااااا م  ِ اااااا و  ِّخ  َ اااااا  س خ  ِّو 

ِّ

ُق ِااا ِّ َ ااا ِّخ  ِّا  ِْ ااا ِّ  الن ااا ِّ   ااائس ااا ِّن س 
ِّخِ

فاعؾ قد تليت بؿعـك الـسه : كتهامر بؿعـهل تؿهري، أو فعهال: تّؿهار، أو فِعهؾ: َتِؿهر، تّؿهار ِّ

يعـل ذو تؿر، يعـل صاح  تؿر تؿري، ولقس التؿهار ههق الهذي يلكهؾ التؿهر عهقـ الػاعهؾ، ٓ 

 ك الـس .وإكؿا هق صاح  التؿر، إًذا فالؿعـك معـ

ٍم لِْؾَعبِقهدِ ﴿قال: ومـ ذلؽ ققلف عز وجؾ:  ، فعهال هـها ظهالم، [19]خ ا   ﴾َوَما َربَُّؽ بَِظالَّ

لقست صقغة مبالغة وإكؿها ههل صهقغة كسه ، لهق كاكهت صهقغة مبالغهة ظهالم يعـهل لهقس كثقهر 

 الظؾؿ، فؾقس فقف كػل لؾظؾؿ الؼؾقؾ ولقس الؿعـك عؾهك ذلهؽ، وإكؿها الؿعـهك واهلل أعؾهؿ: ومها

ربههؽ بههذي ظؾههؿ، لههقس بصههاح  ظؾههؿ ٓ كثقههر وٓ قؾقههؾ، وهههذا ٓ يعرفههف إٓ مههـ يعههرف لغههة 

 العرب.

 ويف إخقر كعادتف يبقـ أن ما خالػ ما سبؼ ففق هاذ، فؼال يف بقان الشاذ مـ الـس :
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ا ااااااَ ا  ُِّمق  ُْ اااااا ِّ ْتاااااا   ُت َااااااُ ِّم  ال  ِّو 

ِّ

اِّ ِّا ُتِ ااا   ُْ اااُ ِِّمنااا أُِّانق 
ٍِ ااا ِّاَ ااا     ِّ

ِّ ك البصرة: بِصري. ويف قهقلفؿ يف الـسه  إلهك الهدهر: ُدههري. ههذه كؼقلفؿ يف الـس  إل

مسؿقعة، مؼبقلة فصقحة ولؽـ ٓ يؼاس عؾقفا، وهل ٓ تؿـع الؼقاس، يعـل كؼقل يف البصهرة: 

 بصري، ويف الدهر: دهري. ويؼال ما ُسؿع.

َِِّّْننتق ِّب  َِّ  ِّإ  ِّا   َِّا ث مِّْوا ستَْ.

ػ، ويعؼده يف تسعة عشر بقًتا، والؿراد بالققػ أي الباب الثامـ والستقن وهق باب بالققْ 

كقػقة الققػ عؾهك الؽؾؿهات، إذا أردت أن تؼهػ، كقهػ تؼهػ؟ هـهاك أحؽهام لؾققهػ، كقهػ 

تؼػ عؾك التـقيـ؟ كقػ تؼػ عؾك هام التلكقهث؟ كقهػ تؼهػ عؾهك الؿـؼهقص؟ طقه  أكهقاع 

ْوم، هـهاك الققههػ باإل ْههؿام، كهؾ ذلههؽ الققهػ؟ هـهاك الققههػ بالسهؽقن، هـهاك الققههػ بهالرَّ

 يذكره ويدرسف يف هذا الباب باب الققػ، وفقف يذكر أربع مسائؾ:

 الؿسللة إولك: كقػقة الققػ عؾك الؽؾؿات الؿختؾػة.

 الؿسللة الثاكقة: أكقاع الققػ.

 الؿسللة الثالثة: الققػ هبام السؽت.

 الؿسللة الرابعة: إعطام القصؾ حؽؿ الققػ.

ك الؽؾؿات الؿختؾػة، كؾؿات مختؾػة سهقذكرها أن كقًعها فؼال يف بقان كقػقة الققػ عؾ

كقًعا ويبهقـ الققهقف عؾهك كهؾ كهقع، فقبهدأ بهالققػ عؾهك التـهقيـ، التـهقيـ الرافهع والـاصه  

 والجار، فؼال:

اااا  اااا ِّ  ِ   ِّال   َس اااات ِّخ  نوانخاااا ِّاَِاااا     ِّ

ِّ

خ  ِّ ٍِ ِّاْ اااا َس اااات َاااا ِِّخ  ِّال   ااااو 
اااا ِّو  ِ ِّو   خ

ِّ احذفهف، وتـهقيـ الـصه  أجؾهف أيًضها، قهؾ: جهام  يؼقل: تـقيـ الرفع احذفف، وتـقيـ الجر

 رجؾ، ومررت برجؾ، ورأيت رجاًل.

ثؿ يتؽؾؿ عؾهك الققهػ عؾهك ههام الغائه ، كقهػ تؼهػ عؾهك ههام الغائه ؟ كحهق: كتابهف، 

 كظرت إلك كتابِف، فؼال:
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ااِِّ أِّاغا ِ    ِِّتاو 
ِّخِ ِفِّ ِو   س

ٍِ ا  ِّو 

ِّ

َ  اِِِّّ غااا
َِ ِّخِااا ِّا َِ ااات َااا ِِّا    ِِّ ااا    ِّال 

ِّ  : كتاُبف. كحذف الحركة والصؾة التل بعد الحركة.إًذا كؼػ فـؼقل

 ثؿ يتؽؾؿ عـ الققػ عؾك إًذا فقؼقل:

ااااااا ُِّنِ ااااااائ اُِّمن ونخ َخ ِّو  ااااااا  ش  ِّإِ

ِّ

ااا ُِّ ِ اااْئِِّّ ااا ِّا و  اااِ ُِّنوُنش 
ااا ِّخِ ة ِ خ ِّخ 

فنذا وقػـا عؾك إًذا فنن ألػفا كؼؾبفا إلك كقن، فـؼقل: إًذا كهذا، أو كؼهػ عؾقفها فـؼهقل: إذا، ِّ

 ت إًِذا ُمـَقًكا ُكِص ماذا يؼقل: وأهَبفَ 

يؼقل: كؼػ عؾقفا كؿا كؼهػ عؾهك الؿـهقن الؿـصهقب، كعهؿ إذا وقػهت عؾقفها كؼهقل: إذا، 

 وإذا وصؾت: إًذا.

 كعؿ.

 ثؿ يتؽؾؿ عؾك الؿـؼقص: كالؼاضل والؿفتدي، فقؼقل:

ِّم   ِْ َِيِّا َتنِوا ِّ ُِ نُقو  َ ِّو  ٍُفِّا  ِّا 

ِّ

ا ِّ  َ ِّخ     
ُ او س َُ ْئِّاْو  ا ِّماِّْ ِّ ُِّْان  

ِّ ال ِّ خِاا و  ِّبِاا    اِتِّو  ِْ َِيِّا َتنااوا َِّااُ ِّ

ِّ

َ اااا ِّا ُتِ اااا ِّ ِّا   َ ِّنحااااِوُِّماااا سُِّ ااااُ وُمِّا 

كقػ تؼػ عؾك الؿـؼقص؟ كؼقل: إذا كان بلل فتؼػ عؾقف بالقام: جام الؼاضل. وإذا كهان ِّ

 مـقًكا لقس بلل فتؼػ بحذف القام: جام قاض. إٓ يف الـص : رأيت قاضًقا.

ْئِّاْو   ِّوققلف ِّ ِّ ُِّْان  

يـص  أولك، ٕن لؿ تجهزم، إٓ أن هؿهزة أولهك خػػهت بحهذففا وكؼهؾ حركتفها هل: لؿ 

 إلك الساكـ قبؾفا.

. هق اسؿ فاعؾ مـ أرى يهري الؿتعهدي إلهك ثالثهة مػاعقهؾ، أرى، تؼهقل: أرى ُم سِّوققلف: 

زيٌد محؿًدا الؼؿَر طالًعا. كقػ تليت باسؿ الػاعؾ مـ أرى ههذه، أرى ُيهري؟ ُمْػِعهؾ، ُمْرئهل، ثهؿ 

ه الفؿزة بحذففا وكؼؾ حركتفا إلك الساكـ قبؾفا، ُمْرئل، احذففا واكؼؾ الؽسرة إلهك خػػ هذ

 الرام، صارت: مِري، فصار اسًؿا مـؼقًصا، فتحذف يامه فصارت: ُمٍر، مثؾ: قاٍض.

َِِّّْب  َِّ  ِّاٍ  ِّ ن ِّ نواعِّا و   ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّ َس ِّ نواعِّ  و   عـد الققػ يؿؽـ أن تؼػ بلكثر مـ كقع، وذكر لـا 

ِّوا َ وم،ِّواَ َ م،ِّوا تغ َ ،ِّوا نْق .ِّا ساوْ،

 فؼال:

اااَ  ِِّ ااا ِّا تةنَِاااَِِِّّماااُِّْمح  ِّم  َااا   ال  ِّو 

ِّ

اااا ن ِِِّّ ِّا َتح   ْ اااا
ائِ ُِّْ وِِّ ااااْ ِّا  ن ااااا  ِّت 

ِّ ََ  ِّ وِِّ ااْ ُِّمغااِ     ِّا َغاا ِْ
َِ ِّ وِّ   اا

ِّ

ااا ِّ ِّإِّْ     ِ اااَ خ اِّ وِّ   َااا خ ِّم  ااا ِّ  اااَت  ِّم 

ِّ ِّانُقاااااااا  اااااااا  س اااااااا ِّو        َ  خ ُِّمح 

ِّ

ُِِّّْ ِّ  ح ِاُااااا ْس
اااا  ِ ُِّاحظ اااا  ِِّّ ِس  ْْ ِّ  اااا

ِّ وِ ِّٓ ِّ َُ أِّا َااا ش ِِّمااِِّْتاو  َس ات ن قاُ ِّخ  ِّو 

ِّ

اااااا  ِِّّ ق  ِّن 
ُ اااااوفس ِّو  ااااا اُ ِّب ْ ااااا ِي  ِّا 

ِّ ِـّْ ُِّمَتنِاااا مِّن ظَاااا   ا نَقااااُ ِّإُِّْا اااا   ِّو 

ِّ

ِـِّّْ ِّا َت نِااا اااوِ ِّ  اااَت  َُ ش  َ ااا ِّا 
ِّخِ ا    َ ِّو 

ِّ  : جام رجْؾ. خ  و  ِّب  ساوِّْم  وف

ة، بحقهث يسهؿعفا الؼريه  دون : اإلتقان ببعض الحركهوا و  ِّب   ومِّ ن ِّا نحواَِّْمو

ِِّْ﴿ِّالبعقد، كان تؼػ عؾك ققلف عز وجهؾ: َِاا ِّ ِّو  ِا   ْْ اانُُا
َِ ِّ ْْ وأصهؾفا: ولهل ،ِّ[9]ا اا خ وْ ﴾  ُاا

. وإن ديـل، ثهؿ ُحهذفت يهام الؿهتؽؾؿ وبؼقهت الؽسهرة، فهنن وقػـها بالسهؽقن تؼه ـْ قل: ولهل ديه

ـِ ﴿: وقػت بالروم  ِدي
َ
 فتليت ببعض الحركة. ﴾َولِل

ن تههليت بصههقرة الحركههة بالشههػتقـ دون الصههقت، يعـههل تضههؿ الشههػتقـ هههق أ واَ ااَ م 

 بالحركة دون الصقت، تؼقل: جام رجؾ. كلكؽ تريد أن تؼقل: رجٌؾ، لؽـ ما تظفر الصقت.

 إًذا فاإلهؿام يراه الؿبصر دون إعؿك، والروم يدركف الؼري  دون البعقد.

ػف، وههذه لغهة لهبعض أن تضعػ الؿققهقف عؾقهف فتؼهقل: جهام رجهّؾ. فتضهع ا تغ َ  

 العرب.

عـهههدما تؼهههػ عؾهههك كؾؿهههة مههها قبهههؾ آخرهههها سهههاكـ، مثهههؾ: العْصهههر. كههههه  وا نقااا  

﴿ِِّ  ْ اْ    ، أردت أن تؼػ، تؼهػ بالسهؽقن: والعصهْر. أو بالـؼهؾ... الؽسهرة التهل [4]ا     ﴾و 

ْر. عؾك الرام هذه ٓ تحذففا، وإكؿا تـؼؾفا إلك الساكـ قبؾفها، إلهك الصهاد: والعِصهْر. لػهل خِسه

 هذا هق الـؼؾ.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

هذا كصٌر، هذا كصْر، هذا كُصْر. وههذا مقجهقد أن يف بعهض العامقهات،   وِّب  غْ،ِّمث خ 

ٕكهف ، عؾؿَت أنَّ الؽؾؿَة مرفقعٌة: . فنذا قؾـا: هذا كُصروهق لغة إذا وقػـا قبؾ الحركة: هذا كُصرْ 

 ق الـؼؾ.كؼؾ الضؿة، ولؽـ والعصر هذا: والعِصْر. عؾؿت أهنا مجرورة، ففذا ه

ِّوققلف يف البقت التاسع والثؿاكقـ:  َس ت ن قُ ِّخ  ِّو 

 جام يف بعض الـسخ: 

وِ ِّٓ ِّ َُ أِّا َااا ش ِِّمااِِّْتاو  َس ِّخات ِّونقا  

ِّ

اااااا  ِِّّ ق  ِّن 
ُ اااااوفس ِّو  ااااا اُ ِّب ْ ااااا ِي  ِّا 

ِّ يتؽؾؿ بعد ذلؽ عـ الققػ عؾهك تهام التلكقهث، كقهػ تؼهػ عؾهك تهام . ُثؿَّ إًذا هق مـصقب

 درسة أو رحؿة، فؼال:التلكقث؟ لق وقػت عؾك فاطؿة أو م

ِّم  ُِّل   ِْ ةنََِِِّّآت  ِّا و  ِ ِّ   ِّ  
ِّخِ

ِّ

ُِّوِ اا ِّ ََ اا   ِّ ْس
اا  ِ ِّإِّْ  ااِّْا ُاااِّْبِس 

ِّ ااا  م  ِّو  َس ِّ   اااِحَ ـِ َااا ااا ِّل 
اِّخِ  َ اااَ ِّ ِّو   

ِّ

ا ِّ  َ ِّبِا    اِتِّانت  ِْ اا  َ َاُ ِّ ال  ِّغ  م  ِّو 

 إًذا فتؼػ عؾك تام التلكقث بالسؽقن فتؼقل: جامت فاطؿْة. وهذه مدرسْة.ِّ

أخههرى لههبعض العههرب أن تؼههػ عؾقفهها بالتههام، تؼههقل: هههذه فاطؿههت، وهههذه هـههاك لغههة 

 مدرست. وهل لغة معروفة لبعض العرب، وهبا يؼقل هاعرهؿ:

ل َمْسَؾَؿْت ...   َواهلُل أكجاك بؽػَّ

 أي مسؾؿة، رجؾ اسؿف مسؾؿة.

ِّ ْ  َ ْسااااا   اُِّْ نجااااا  ِّباَ ااااا ِّم  ِّو 

ِّ

ااْ ِِّّ ِِّمااِّْب ااِ ِّماا ِّوب ااِ ِّماا ِّوب اا ِّم 

ِّ ْ ِّ  ن ُِّن وُ ِّا ق  َ ا ِّا  ْ    ِّوِمِّ ن  

ِّ

اااْ ِِّّ ِّو ااا َ ِّا حاااَ أِّ ُِّْ اااْ    ِّ م 

وهذه مقجقدة أن عـد بعض الؾفجات، حتهك يف الؼصهقؿ مقجهقدة، بعهض الؿهدن إلهك ِّ

وتجههد: حؽؿههت، ـطؼقهنهها بالتههام، أن تؼههقل: مدرسههت. فاطؿههة راحههت إلههك الؿدرسههت. فق

ادت وعصههؿت. هههل حؽؿههة، وعصههؿة، ثههؿ وقههػ بالتههام يؼههقل: عصههؿت، وحؽؿههت، وعهه

 حؽؿت.

طق ، ثؿ بعد ذلؽ يتؽؾؿ عؾك الققػ هبام السؽت، أحقاًكا إذا أردت أن تؼػ فائهت هبهام 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 السؽت، إما وجقًبا وإما جقاًزا، وقد تقسع يف ذلؽ فؼال رحؿف اهلل تعالك:

اّ ِّ   َُ ِ  ِّبِش  ِّا َساِ ِّ     ِّا ِ  ِ ِّا  ِّو 

ِّ

اااة ِّ اااِّْت  اااةْ ِبِّم  اااٍِفِّآِ ااا سِّ   ِّبح 

ِّ ااا ِِّتاااو ِّ
ااا ِّخِ َخ ت   ِّ ِّ وو  اااَت  ـِ ااا    ِّأِّم 

ِّ

ااااواِّ اااا ِّا    ِّم  اااا اعس اااا ِّخ  ج ومخ ِّم  ـِ َ اااا   ِّ

ِّ ف ٍِ ا ِّآِتاتِ ش  ِمِّإُِّْلاَ  ُِّ ا
م  ِّخِ ِّو 

ِّ

ِقااااا ِّ ااااا ِّإِّْ   ااااا ِّا ش  ااااا ِّو  و  ش  ِّ  ُِ ش 

ِّ اا  غ  اا ِّانخ    أِّم  اا ِِّتااو 
اا ِّخِ َخ ت   ِّ ِّو   ااَت 

ِّ

اا ِّ ِّ مِّا ت غ  اا    ِّا تِغ  ق و ِاا     ِّ ِْ ِّبِ تاا

ِّ ااا  ِّم  ااا ِ ِّ ِلااا ِّبُِاااا   َِيِّا ش  ِّ و  ااا   ِّو 

ِّ

اااااا ُِّ اااااا    ِِّّ ِّبِن اااااا ِ ِّ  ِ م  ِّ  ْح ِااااااا  

ِّ َاااااا ِِّ  ح ِاااااااِ ِّبِن اااااا  و  ااااااُ ش ِّبِ   ِّو 

ِّ

اِمِّاتُتحِسااان  ِّ ااا   َُ ااا ِّا 
ِّخِ ٍَ ااا   ِّ  ْ اااا

َِ  ُِّ

فذكر أن هام السؽت تليت أحقاًكا جقاًزا عـد الققػ كان تؼػ عؾك الؿبـقات فتؼهقل مهثاًل: ِّ

؟ أو: مـ هَقف؟ فلتقت بالفا
ْ
ـْ هل؟ تريد ان تسلل مـ هل؟ تؼقل: مـ ِهل م لبقان ههذا الؿبـهل، َم

ِّْْ﴿ومـ ذلؽ يف الؼرآن الؽريؿ:   َ ِّم  ِِّم ا   ا  َْ م  ِّ    .[45]ا ق ا   ﴾و 

وقههد تجهه  أحقاًكهها كالػعههؾ الههذي حههذفـا مـههف حرًفهها، كالػعههؾ الههذي بؼههل عؾههك حههرف أو 

حرفقـ بعد الحذف ثؿ أردت أن تؼػ عؾقف: كػعؾ إمر مـ َوَقك يؼل. تؼقل: ِم كػسؽ الـهار. 

تؼػ عؾك الػعؾ، كقػ تؼهػ عؾهك ِم؟ تؼهػ عؾقهف متحرًكها ِم؟ ٓ يققهػ عؾهك فنذا أردت أن 

متحرك، قف، تؼقل: قِف. الفام هذه لقست ضؿقًرا، هل هام سؽت، فذكر أهنها قهد تهليت وجقًبها يف 

 مقاضع وجقاًزا يف مقاضع.

 وققلف يف البقت السابع والتسعقـ بعد الثؿاكؿائة:

ااا  ِّم  ااا ِ ِّ ِلااا ِّبُِاااا   َِيِّا ش  ِّ و  ااا   ِّو 

ِّ

اااااا ِّ ِّبِن اااااا ِ ِّ  ِ م  ِّ  ْح ِااااااا   ُِّ اااااا    

هذا البقت ساقط مـ عدة كسخ مـ كسخ إلػقة والشروح ومـفا كسخة ابهـ هشهام، وههذا ِّ

البقت الثاين الذي قؾـا: إن كسخة ابـ هشام سؼط مـفا بقتهان، بقهت يف ههذا البهاب وبقهت سهاب 

 ا البقت يؼقل:أهركا إلقف مـ قبؾ يف باب اإلخبار باّلذي وإلػ والاّلم، وهذ

ااا  ِّم  ااا ِ ِّ ِلااا ِّبُِاااا   َِيِّا ش  ِّ و  ااا   ِّو 

ِّ

اااااا ِّ ِّبِن اااااا ِ ِّ  ِ م  ِّ  ْح ِااااااا   ُِّ اااااا    

 يؼقل: الؿبـل بـاًم ٓزًما وقػت عؾقف لؽ أن تليت بعده هبام السؽت. هذا معـك البقت.ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ااا  ِّم  ااا ِ ِّ ِلااا ِّبُِاااا   َِيِّا ش  ِّ و  ااا   ِّو 

ِّ

اااااا ِّ ِّبِن اااااا ِ ِّ  ِ م  ِّ  ْح ِااااااا   ُِّ اااااا    

ِّ  بعده يؼقل:والبقت الذي 

َاااااا ِِّ  ح ِاااااااِ ِّبِن اااااا  و  ااااااُ ش ِّبِ   ِّو 

ِّ

اِمِّاتُتحِسااان  ِّ ااا   َُ ااا ِّا 
ِّخِ ٍَ ااا   ِّ  ْ اااا

َِ  ُِّ

يؼقل: وصؾفا بالذي ُبـل بـاًم طارًئا هاذ، فالذي بـل بـهاًم طارًئها يعـهل يشهذ أن تصهؾ هبهام ِّ

 السؽت.

اِمِّاتُتحِسن     َُ  ِّا ا
ِّخِ

ل عـ البقت السابؼ، البقت السابؼ مها يعـل يف الؿبـل بـاًم دائًؿا ُيستحسـ، ففذا البقت يغـ

فقف هلم زائد، ولفذا قال الشراح عـدما ذكهروا سهؼقط ههذا البقهت كهابـ حؿهدون قهال: لؽهـ 

 يغـل عـ هذا البقت. -يعـل البقت الثاين-ققل الـاظؿ: ووصؾفا 

وكعقد ما قؾـاه مـ قبؾ: لعؾ هذيـ البقتقـ مـ عؿؾ ابهـ مالهؽ يف اإلبهرازة إخقهرة، ففهذا 

قت يغـل عـف البقت الذي بعده، والبقت الذي يف باب اإلخبار لقس فقف إٓ التؿثقؾ، فهلراد أن الب

تؽقن إلػقة ألػ بقت بالؽؿال والتؿام، ولق وقػـا عؾك كسخة مقثققة محرتمة عالقة لإلبهرازة 

 إخقرة لأللػقة لؿا ترددكا يف حذف هذيـ البقتقـ مـ إلػقة، ولؽــا لهؿ كؼهػ عؾهك مثهؾ ههذه

الـسخ العالقة لإلبرازة إخقهرة، بهؾ مها زالهت الـسهخ الؿقجهقدة لأللػقهة تخّؾهط بهقـ اإلبهرازة 

 إولك واإلبرازة إخقرة.

ابـ مالهؽ لؽهـ ٓ تعهرف وإن كهان ذكرهها ابهـ تؾؿقذ  ن هـاك كسخة ٓبـ الـحاسُيذكر أ

ًضها مهـ متهلخري هشام وكؼؾ عـفا، وُيذكر أن هـاك كسخة ٕبل الػتح البعؾل الحـبؾهل وههق أي

 تالمقذ ابـ مالؽ، ولعؾ إيام تؽشػ هقًئا مـ ذلؽ إن هام اهلل.

ثؿ يختؿ الباب ببقت مػقد يذكر فقف أن القصهؾ قهد ُيعطهك حؽهؿ الققهػ، إعطهام القصهؾ 

 حؽؿ الققػ، فؼال:

اااا  ِّ   ااااُ ِّا و  ااااِ ِّم  اااا ُِّ   ِاااا    َ ُاَب ِّو 

ِّ

ااااا ِّ  َ
ااااا ُِّمنت ظِ خ    اِّو  ثااااا خ ِّ ِ و  ااااا ِّن 

ِّ أن كتققػ عـده قؾقاًل، الققػ لف أحؽام كؿا رأيـها، إذا وقػهت تسهؽـ يف وهذا البقت كريد 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

إصههؾ أو تؼههػ بطريؼههة مههـ الطههرم الؿههذكقرة، وإذا وصههؾت فنكههؽ تههليت بحههؼ الؽؾؿههة مههـ 

اإلعراب أو البـهام، ههذا ههق إصهؾ، ثهؿ إكهؽ قهد تعطهل القصهؾ حؽهؿ الققهػ، وقهد تعطهل 

ؽؾؿ، وهذا إمر ربؿا ٓ يظفهر ويهربز يف الققػ حؽؿ القصؾ، والذي يتحؽؿ يف ذلؽ كقة الؿت

ؼ، يف الؽالم الهُؿعّد، يف الؼصائد التل أعهدت، يف الخطه  التهل أعهدت وكتبهت،  الؽالم الؿـؿَّ

ٕن هههذه مؽتقبههة مههـ قبههؾ ومعههدة، وإكؿهها يؼههرأ اإلكسههان قههرامة، ولؽههـ يظفههر هههذا يف الؽههالم 

ن قهد تؼهػ وأكهت تريهد أن تصهؾ، الؿرتجؾ، يف الؽالم الـثر يظفر ذلؽ، أكت عـدما تهتؽؾؿ أ

 وقد تصؾ وأكت تريد أن تؼػ:

 جام محؿد قبؾ أيام، وأكرمُتف إكراًما هديًدا.

 تريد أن تعرب عـ ذلؽ الؿعـك، كؼقل: جام محؿٌد قبؾ أياْم وأكرمُتف إكراًما هديًدا.

ما كؼقل: ققل خطل، جام محؿٌد خطل، ٕكؽ كّقكت ووقػت، ٕكؽ لؿ تـهِق الققهػ، وإكؿها 

ت بـقة القصؾ، وهذا يذكروكف العؾؿام كثقًرا، الققػ بـقة القصؾ أو القصهؾ بـقهة الققهػ، وقػ

فتعههقد لـقههة الؿههتؽؾؿ، وهههذا لههقس بخطههل، وقههد تجههد ذلههؽ يف قههرام إخبههار أو يف الؿتؽؾؿههقـ 

، هذا كثقر وهذا صقاب، ٓ كؼقل: إكف خطل. بؾ إهنؿ يذكروكف فقؿا يسهؿك بالتهذكر، إذا  ًٓ ارتجا

 مثاًل قد يؿد مثاًل أو يعرب لؽل يتذكر ما بعد ذلؽ. لؿ يتذكر 

أراد أْن والعؽس قد يصؾ كالمف بـقة الققػ، يعـهل يريهد أن يؼهػ لؽهـ بهدا لهف أن يصهؾ، 

هذا قد يؽقن أيًضا، قهد يؼهع مهـ الؿهتؽؾؿ، ويسهؿقكف بهالؼطع، وأههركا إلقهف يف  يؼَػ ُثؿَّ وصَؾ،

 الـعت، أردت أن تؼقل: جام محؿٌد الؽريؿ.

أردت أن تؼقل لل: جهام محؿهد. ههذا الهذي أردت أن تؼقلهف، يعـهل أردت أن تؼهػ أكت 

، محؿهد الؽهريؿ أم البخقهؾ؟ 
ّ
عؾك محؿد، فؾذلؽ تؼقل: جام محؿْد. خشهقت أن يؾتهبس عؾهل

فعـدما قؾت: جام محؿد. بدا لؽ هذا إمر، فلردت أن تبقـ محؿًدا هذا، فؽلكهؽ تؼهقل: جهام 

الؽريؿ. أو جام محؿد أعـهل الؽهريؿ، لؽهـ حهذفت ههق، محؿد هق الؽريؿ. يعـل تقضقح هق 

حذفت أعـل مـ الؽالم ووصؾت الؽهالم بعضهف بهبعض، فصهار كلكهف كهالم واحهد مهع اكهف ٓ، 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

أكت كـت تـقي الققػ عؾك محؿد، جام محؿد... الؽهريؿ. يعـهل ههذه الؽؾؿهة تجؾهل وتبهقـ 

ٓ تريهد... لهؿ يؽهـ يف  إمر، جام محؿد... الؽريؿ. وقد تصهؾ: جهام محؿهٌد الؽهريؿ. فقعـهل

كقتههؽ القصههؾ، هههذا يسههؿك الؼطههع، فؿههـ قصههده لههف أن يرفههع أو يـصهه  مهها يسههؿك بالـعههت 

 الؿؼطقع، ٕكف عؾك كقة: جام محؿد أعـل الؽريؿ، ثؿ حذف أعـل.

هذا كـتبف إلقهف بحقهث ٓ كخّطهد مهـ يؼهػ عؾهك الؿتحهرك أو يسهّؽـ يف أثـهام كالمهف وههق 

ٕكف وصؾ بـقهة الققهػ أو وقهػ بـقهة أخطلَت! ؾ، كؼقل لف: يتؽؾؿ وكان يؼصد أن يؼػ ثؿ كؿّ 

القصؾ، ومع ذلؽ فؼد ذكروا يف بعض الشقاهد ههقًئا مهـ ذلهؽ، ومهـ ذلهؽ ققلهف عهز وجهؾ: 

انُظ ِّْ﴿ ِّو  ْْ نَ ت س  ِّا  ْْ عؾك قهقل جؿفهقر الؿػسهريـ: أن الفهام هـها ههام السهؽت، لهؿ  [311]ا  قا أ ﴾  

ـّ واكظر، عـ دما وقػت أتقت هبام السؽت فؼؾت: لؿ يتسـف، أتقهت يتسـف مـ السـقـ، أي لؿ يتس

ـّ واكظهر.  هبام السؽت لؾققػ، فنذا وصؾت كان يـبغل أن تحذف هام السؽت تؼهقل: لهؿ يتسه

، واثـهان مهـ الؼهرام [311]ا  قا أ ﴾ اِّْاتسانِّّْوانظا ﴿لؽـ أ ؾ  الؼرام خؿسة مـ السبعة يؼرأ: 

الققهػ يهليت بالفهام لهؿ يتسهـّف، وعـهد السبعة يهليت بالؼقهاس فقحهذف الفهام عـهد القصهؾ، عـهد 

ِّوانظا ﴿القصؾ يحهذف الفهام  ّْ مهاذا كؼهقل؟  ﴾ اِّْاتسانِّّْوانظا ﴿، فالهذيـ قهالقا: ﴾ اِّْاتسا

 كؼقل: إهنؿ وصؾقا بـقة الققػ، كان يـقي أن يؼػ لؿ يتسـّف، لؽـ أكؿؾ.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 األصئلت
 

¢ 

 بخصقص كؾؿة  الؿؾِحؼ،، وهؾ هل بؽسر الحام أم بػتحفا؟سؤال: ال

ؿؾَحههؼ، ٓ، هههذا جههّقزه بعههض الشههراح تجههقيًزا، لؽههـ الههذي يف الـسههخ كؾفهها ال: اجلواب

الؿؾِحؼ، والؿعـك عؾك ذلؽ، يريد أن يؼقل ابـ مالؽ: ألػ التلكقهث الؿؼصهقرة حؽؿفها كهذا 

 وكذا، ثؿ قال: لؾذي يشبففا لؿشبففا الؿؾِحؼ وإصؾ ما لفا.

ا الؿؾِحؼ مهاذا لهف؟ لفها مها لؿشبفف -الؿؾِحؼ هق الؾػظ الؿشبِف-يؼقل: لؿشبففا الؿؾِحؼ 

 لف، الذي ٕلػ التلين الؿؼصقرة ٕلػ اإللحام لؾؿؾِحؼ، ألػ اإللحام مؾِحؼ أم مؾَحؼ؟

 مؾِحؼ، تؾِحؼ الؽؾؿة بؽؾؿة أخرى، فؾشبففا الؿؾِحؼ، كعؿ، تػضؾ.

         

 بخصقص كؾؿة  ُمٍر،.سؤال: ال

 ُمٍر، أصؾف ُمْرٍم، مْػِعؾ.: اجلواب

         

 هؾ هق ثالثل أم رباعل؟بخصقص الػعؾ  أرى،، وسؤال: ال

 ٓ، أرى لقس ثالثقًّا، هل أصؾفا أرأى، الثالثل رأى، فعؾ، أفعؾ مـ رأى؟ : اجلواب

كُرم أكرم، رأى أفعؾ؟ أرأى، ههل أصهؾفا أرأى، أرأى زيهٌد عؿهًرا، ثهؿ حهذفـا الفؿهزة مهـ 

 أرأى وكؼؾـا الحرف إلك الرتبة أرى، ففق رباعل أرأى وُمرئل.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 .[3]ا     ﴾ ِ  ُِّ ْس سِّ﴿اَلك: بخصقص ققلف َتعَ سؤال: ال

، يف: حرف جر. وُخْسهٍر: مجهرور، ثهؿ وقػـها عؾهك الهرام [3]ا     ﴾ ِ  ُِّ ْس سِّ﴿: اجلواب

 وكؼؾـا حركتفا إلك الساكـ قبؾفا، هذا وقػ الـؼؾ.

         

 بخصقص كقػقة الققػ عؾك الؽؾؿات عـد العرب.سؤال: ال

ك الؿهتؽؾؿ كػسهف، يعـهل يريهد أما الققػ آختقاري وآضطراري هذه تعقد إلهاجلواب: 

أن يؼػ عؾقفا قصهًدا أو أوقػهف  قهره ٓختبهاره أو لالضهطرار أو اكؼطهع كَػُسهف، يعـهل ههذا كهقع 

 تؼسقؿ وهذا تؼسقؿ آخر. 

 وصؾك اهلل وسؾؿ عؾك كبقـا محؿد وعؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ. كعؿ، واهلل أعؾؿ.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 الضبدسالذرس 
 

¢ 

الحؿههد هلل رب العههالؿقـ والصههالة والسههالم عؾههك كبقـهها محؿههد وعؾههك آلههف وأصههحابف 

 أجؿعقـ.

 أما بعد.

هذا لـا اقهرتاح وطؾه  بشهرح إلػقهة وكحقؾهف إلهك إخهقة يف كؼهؾ الهدعقة، وقهد أحقؾتهف 

أمثالف كثقرا إلك إخقة يف كؼؾ الدعقة وهق يف مثهؾ ههذه إمهقر، وقؾهت لؽهؾ مهـ طؾه  مـهل 

ػقة يف دورة يف هذه الدورة إذا طؾ  مـل إخقة يف مؽت  الدعقة: فهنين ٓ أرد لفهؿ هرحا لألل

 طؾًبا كعؿ، خذ مقعد مـاس  وما عـدي ماكع هذا يعقد إلقفؿ.

هذا إخ يؼقل هق كظؿ بقتا يف قدر إلػقة أسؿعقه وأجقبقا عـف، يؼهقل بقهت حهقت ألػقهة 

 البقجالل لقس بـظامف وٓ بجفؾف ما هذا البقت؟ 

يجق  فقؼقل قد قال قبؾ ذكره وأكشده ولقس عجقبا أن أققل أورده فؼهال يف الؿػعهقل لهف 

ٓ أقعد يف آخر الدرس وذاك الؿؼصد، ففذا ما اعتؼده بعد ذلؽ يف الػتقحات الؼادمهة، وكعهقد 

إلك إلػقة ووصؾـا إلك الباب التاسع والستقـ مـ أبقاب ألػقة ابهـ مالهؽ، وههق بهاب اإلمالهة 

 ؿف اهلل تعالك يف خؿسة عشر بقتا ذكر فقفا خؿس مسائؾ: فعؼده رح

 الؿسللة إولك: إمالة إلػ.

 الؿسللة الثاكقة: ما يؿـع إلػ مـ اإلمالة.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 الؿسللة الثالثة: اإلمالة لؾؿـاسبة.

 الؿسللة الرابعة: إمالة آسؿ الؿبـل.

 الؿسللة الخامسة: إمالة الػتحة.

هق إمالهة إلهػ إلهك القهام وتسهؿل اإلمالهة الؽهربى، وهذا الؿقضقع مقضقع اإلمالة، و

وإمالة الػتحة إلك الؽسرة وتسؿك اإلمالة الصغرى، مـ الؾغات التل كاكت عـد بعض العهرب 

واإلمالة كغؿة جديدة وكؾ الؼرام السبعة أمالقا، إٓ ابـ كثقر وإن تػاوتقا يف الؽثرة، وابهـ كثقهر 

قهقـ، وحػهص لهؿ يؿهؾ إٓ كؾؿهة واحهدة وههل كؾؿهة لـ يؿقؾ ٕن اإلمالة لقسهت يف لغهة الؿؽ

 مجريفا.

ومقضقع اإلمالة يفتؿ بف الؼرام أكثر ٕن الؼرام كؿها قؾـها: كهؾ أمهالقا أي السهبعة إٓ ابهـ  

فهال  "كؿجريفها"كثقر، واإلمالهة لهق قؾـها كقعها إمالهة إلهػ إلهك القهام، وههل اإلمالهة الؽهربى 

 "مجريفها"وإكؿها بهقـ ذلهؽ  "مجريفها"قام الخالطة وٓ بال "مجراها"كـطؼفا بإلػ الخالطة 

 وسـستؿع إلك بعض إخقة يؼرأ يف اإلمالة 

 يغشل يغشل 

 تجؾك تجؾل

أعطل أعطل أي ما تؼقل أعطل بإلػ الخالصة، وٓ أعطل بالقام الخالصة وإكؿها تؿقهؾ 

اف مقال بقـفؿا أعطل، مؾفك مؾفل، حؾبك حبؾل وتؼقل يف: جفهاد جفقهد وتؼهقل يف: خهاف خه

 وهؽذا.

والـقع الثاين إمالة الػتحة إلك القام وههل اإلمالهة الصهغرى، وتؽهقن يف الؿقاضهع وأقهقل 

ذلؽ هل سر ابـ مالؽ فػل الؼقامة فتحت الؿقؿ تؿقؾفها إلهك كثهرة، فتؼهقل: الؼقامهة ٓ الؼقامهة 

 بػتح خالصة وٓ الؼقام ولؽـ بقـفؿا الؼقامة.

عالؿ العربل أن عـهدهؿ إمالهة، فعـهدكا مهثال رحؿة، الصقحة، وهؽذا والعامة يف أ ؾ  ال

وإكؿها  "زيهد"وٓ بؽسرة خالصة  "زيد"ٓ بػتحة  "زيد"يـطؼ هبا العامة فقؼقلقن  "زيد"كؾؿة 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 ."زيد"بحركة بقـفؿا، هذه اإلمالة 

وجؿههؾ كثقههرة يف الجزيههرة يف الصههعقد يف الشههام يف الؿغههرب كثقههرة جههًدا،  "بقههت" "بقههت"

 ديثا هل فصحقة طق .اإلمالة فصحقة قديؿا وح

بعض إخقة يف متخصص يف الؼرامات أو يعرف الؼهرامات تؼهرأ لـها بعهض الؿقاضهع يف 

 اإلمالة يف الؽربى أو الصغرى، لـستؿع إلك اإلمالة كعؿ.

ِّ  وَِّب ِّْمِّْا  َ  ِّْا  لَِّْ

أرفع صقتؽ، الضحك يف أكثر مـ إمآت، لحظهة قهد تهليت بؿؽهرب الصهقت، تهليت لإلمهام 

 ٓبد أن يسؿع الـطؼ الصحقح لإلمالة بصقت واضح وأقرأ كعؿ. لؽل يصؾ

 أعقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

َحك ﴿ ْقِؾ إَِذا َسَجك  ۞َوالضُّ َعهَؽ َربُّهَؽ َوَمها َقَؾهك  ۞َوالؾَّ َوَلْمَِخهَرُة َخْقهٌر َلهَؽ  ۞َما َودَّ

ُوَلك  ْٕ ـَ ا
ًّٓ  ۞َأَلْؿ َيِجْدَك َيتِقًؿا َفهَخَوى  ۞َفَتْرَضك  َوَلَسْقَف ُيْعطِقَؽ َربَُّؽ  ۞مِ َوَوَجهَدَك َضها

ا اْلَقتِقَؿ َفاَل َتْؼَفْر  ۞َوَوَجَدَك َعائاًِل َفَلْ ـَك  ۞َفَفَدى  هائَِؾ َفهاَل َتـَْفهْر  ۞َفَلمَّ ها السَّ ها  ۞َوَأمَّ َوَأمَّ

ْث   .[44-4]ا غح  ِّ﴾بِـِْعَؿِة َربَِّؽ َفَحدِّ

أققل أن الؼهرام كؾفهؿ أمهالقا وإن اختؾػهقا يف اإلمالهة إٓ ابهـ كثقهر، كعؿ تؼقل هذه قرامة و

لؽـ الؿراد آستؿاع إلك لػظ اإلمالة، وأن كدخؾ فقؿا قالف ابـ مالؽ رحؿف اهلل تعالك، فبهدأ 

ابـ مالؽ ببقان الؽؾؿات التل تؿهال ألػا ها يعـهل: بهدأ بهالؽالم عؾهك إمالهة إلهػ، كهؾ ألهػ 

 ات التل تؿال فؼال: تؿال؟ ٓ: تبقـ إلػ

ْفِّ ااا   ااا ِّط 
ااا ِّخِ ِّا  ْْ ِِّمااا ْ ااا     َُ ِّاْ  ِّا ٕ  ِااا  

ِّ

اااْ ِِّّ َ ااا ِّ     ِّاْ  ُْ ِِّمنْااا ـُ اِ ااا اِّاْ و   ٍ ااا ِّ  ِماااْ ِّ  

ِّ اااااااا   َ
َسِّو  ِ ْو ٍُ ِّ  ْوُِّ اااااااا

ِ ْااااااااا س ِّم   ْ ْو َُِّ

ِّ

اااِ م  ِّ ااا ِّ   ااا ِّاْ ش  َْاااَِِّّم 
ااا ِّاْ َتْةنِ ِّم 

ِْ َْااا  ِ   ِّ

ِّ ِّْْ ِّاْ ِ ْ اااااِ ِّإِ ِْ َْ ااااا   ِّ ُ اِّب ااااا    ٍ ااااا ما  ِّو 

ِّ

ااُؤْ ِّإِ  اا ِّخِْ ااِّ ِّْْا  َِ ااْ ِّو  َ  ِغاا ِّ     ِّ ُِّ

ِّ ْ اااُ ِّااْلُتِ ااا ِّْ اْ    َ ااا  ِّو  ااا  ِ ِّاْ    ِّ ا    ٍ ااا   ِّ

ِّ

َِاِِّّْ اااا ِّ   َْ  ش  ج  اااا ِّ   ِّم  ـْ اااا ِّ  ْوِّم 
ااااْ فس ِّبِح 

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِ ااااا  ْوِّا 
  ِّ ْسااااا     ِّ

ِْ َْااااا  ِ ااااا ِّا  ِّم  ا    ٍ ااااا   ِّ

ِّ

ااااْ ِّو  ِاااا ِّ   ِّ ْس ْساااا سِّ  ْوُِّتااااُاْو   ِّ اااا  ِ     ِّ

ِّ ااّ ِّ ُِّا   ْ اا س اا  ِّخ  اا ِّ   ْ ااُ ِّاْ ش  خ  اخِّو  ْساا     ِّ

ِّ

ااااِ ْام ِِّّ ااااّ ِّخ  ُِّا   ْْ ِّ  اااا ُْ ْ اااا
َِ ُِّا ْْ اااا ِّم      َِّ

ققلف يف البقت إول:  َكَذا اْلَقاقُِع،، كهذا يف أ ؾه  الـسهخ وجهام يف بعضهفا بهالـؼض كهذا ِّ

 القاقع فؽذا القاقع خرب مؼدم ومبتدأ ممخر وكذا القاقعة أي: وكذا أمؾ القاقعة.

 أ ؾه  الـسهخ وجهام يف لػهظ ههذه وققلف يف البقت إول:  ُدْوَن َمِزْيٍد َأْو ُههُذْوٍذ َولَِؿها، يف

 القاو دون مزيد وهذوذ.

وققلف يف البقت الثالث:  َواْلَػْصُؾ اْ ُتِػْر، البـام لؾؿجفقل، الػصؾ مرفقع مبتدأ، وجام يف 

 بعض الـسخ والػصؾ يغتػر البـام لؾؿعؾقم، الػصؾ مػعقل مؼدم.

أدر فههنن قؾهت: وكقههػ كؼههرأ هههذا وققلهف يف الؿثههال:  َكَجْقَبَفهها َأِدْر، أي: تؿقهؾ أدر كجقبفهها 

الؿثال يف إلػقة وكحـ كؼرأ إلػقة أن سـؼرئفا باإلمالة أم كؼرئفا بغقر اإلمالهة؟ ههذه إمثؾهة 

التههل كههذكرها لإلمالههة يف أثـههام هههذا البههاب، الجههقاب أن الظههاهر بههؾ الؿتعههقـ أٓ تؼههرأ باإلمالههة 

 ٕمريـ:

بغهل أن كؼهرأ إلػقهة كؾفها باإلمالهة، كهؾ مها إول: أكف لهق قهرأت باإلمالهة، لؽهان الهذي يـ

 يجقز باإلمالة لقست فؼط إمثؾة.

َٓ ُتِؿْؾ َما  إمر الثاين: أن يؽقن الؿتعقـ هق ما سقليت يف البقت الثاين عشر إذ يؼقل فقف:  َو

ـَا ُدْوَن َسَؿاٍع َ ْقَرَها َوَ ْقرَكا، يعـهل هها وكها تؿهؾ، فؾهق أمؾـاهها ه ـها لخالػهت الشهطر َلْؿ َيـَْؾ َتَؿؽُّ

 إول يعـل ٓختؾػ الروي هـا بقـ تؿؽـا و قركا وهذه الؿخالػة ٓ يصح يف الـظر.

 وثالثا: أن هذا هق الذي أخذكاه وسؿعـاه مـ مـ؟ راوي إلػقة. 

ـْ  وكذلؽ يف ققلف يف البقت الخهامس:  َكْسهَرًا َوَفْصهُؾ اْلَفها َكهالَ َفْصهٍؾ ُيَعهّد   َفهِدْرَهَؿاَك َمه

ُف َلْؿ ُيَصّد، كذلؽ مثال عؾك اإلمالهة فتؼهقل يف درهؿهاك درهؿقهؽ فتؿقهؾ إلهػ، ثهؿ بعهد ُيِؿؾْ 

 ذلؽ بعد أن ذكر إلػات التل تؿقؾ يذكر إهقام التل تؿـع إلػ مـ اإلمالة.

 مقاكع إمالة إلػ فؼال:
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ا اااا   ُِّمْظش  ُااااا ن ااااْ ُفِّآِْتااااتِْ   ِّا  ِّو   

ِّ

ِِّّ اِّ  ااااا ن  ٍ اااا اااا ِّو    ْساااا سِّاْوِّا    ِّ ْْ ِّااِِّماااا

ِّ ِّب ْ ااااُ ُِّمَتِ ااااْ ِّ ُااااا ن اااا ِّا  ِّم   ْ اااا    ِّ ْْ ِّإِ

ِّ

ُِّخِ اااْ ِِّّ ِْ َْ اااْ خ  ِّ  ْوِّبِح 
اااْ فس   ِّ ِّ  ْوِّب ْ ااا  

ِّ ِسااااا ِّْ نْا  ِّا  ْْ ااااا ِّ  ااااا ِّم  م  اُِّ ااااا    َ اِّإِ  ٍ ااااا   ِّ

ِّ

ِِّماا ِِّّْ اع  ْ و 
َِ اا ْ  ْساا ِِّ   اا ِِّاْ ا  َْ ِّا ِْ ْوِّا ْسااُا

  ِّ

ِّ ِّ اااااااا ن نْا  اِّا  ا  ِّو  ُِّمْساااااااات ْ  س اااااااا ن ِّو   

ِّ

ااااااآَِّ ِّ  ِِّّ اِّ     ِام  ْسااااااا ِِّا  ِّْلُ اااااااوبِا 

ِّ َتِ ااااااْ ِّ ِّا  ْْ ِّ  اااااا اااااا  ئس ااااااْ ِّ ِس 
َِ  ُِّ ٓ ِّو 

ِّ

ِ ااااْ ِِّّ نْ   اااا ِّا  ِّم  ُْ ااااْ ُِّاْوِلُ اااا   ِّ اااا ن اْ ا  ِّو 

ْستِْعالَ، حروف آستعالم هل مجؿقعة يف خص، قذ، ضغط.ِّ
ِ
 وققلف:  َوَحْرُف آ

ـْ َكْسٍر اْو، فقف تخػقػ لؾفؿزة لؾحذف والـؼؾ.
 وققلف:  مِ

ـِ اثْ   ِر، ثؿ خػضت الفؿزة بالحذف والـؼؾ.وققلف يف البقت الثامـ:  َيْسُؽ

 ققلف:  َكاْلِؿْطَقاَع مِْر، مثال.

وققلف:  مر، فعؾ أمر مـ ققل ماره يؿقره مقرة إذا أتاه الؿقرة فقؼقل:  مهر الؿطهقاع، يعـهل 

هههات لههف مقههرة أعطـههل طعامهها  الؿطههقاع، هههذا مثههال عؾههك مهها يؿههال: فتؿقههؾ إلههػ فتؼههقل 

  الؿطقاع،.

، يسهؿقف بعضهفؿ كهػ الؽهػ، يعـهل وققلف يف البقت التا سع:  َوَكهػُّ ُمْسهَتْعٍؾ َوَرا َيـَْؽهػُّ

 كػفا يـؽػ، هل تؽػ الرام ثؿ يليت هلم يؽػفا عـ الؽػ فقسؿقكف كػ الؽػ.

 وققلف:  َكَغاِرَمط، مثال لؿا يؿال فتؼقل: ها  ارما.

قاعهدة إلػقهة أهنها  وققلف يف البقت التاسع أيًضا يف الؿقضعقـ:  َرا، َوَكػُّ ُمْسهَتْعٍؾ، ههذه

تؽت  دون تـقيـ مع أهنا مخػػة مـ ققلؽ:  را، فتؽت  بللػ وههذا الهذي يف جؿقهع الـسهخ، 

ويف ظفر الشروح: إٓ هرح الشاطبل الذي ذكهر أكهف يجه  أن يؼهقم بهالتـقيـ ٕن أخهذه  رام، 

الؽؾؿهة ثؿ حذفـا الفؿزة فاكحذفت معفا حرف الرام والتـقيـ يبؼك فقـتؼؾ إلهك آخهر حركهة يف 

وهههل حركههة الههرام، رام ثههؿ كههليت بتـههقيـ  وكههػ مسههتعؾ ورن، يـؽههػ بههرن ومهها قالههف اجتفههاد 

 الؿؼقاس.

وقد بقـا الذي يف الـسخ وهق لف وجهف، وقهد تؽؾؿـها عؾهك الؿسهللة يف أوسهع مهـ ذلهؽ يف  
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

مقضع سابؼ يف البقت الحادي وإربعقـ يف باب الؿعرب والؿبـل يف ققلف:  وما بثام وألهػ، 

 يؼؾ وما بؽؾ.ولؿ 

َٓ ُتِؿهْؾ لَِسهَبٍ ، ههذا الهذي يف جؿقهع الـسهخ بطريؼهة واحهدة  وققلف يف البقهت العاههر:  َو

 وهرح ابـ طالقن فػقفؿا  وٓ تؿؾ بسب  لؿ يتصؾ،.

ثؿ: يؼقل ابـ مالؽ رحؿف اهلل تعالك: إن اإلمالة قد تجقزهها الؿـاسهبة، اإلمالهة بالؿـاسهبة 

سههبة، هـههاك ألػههات لههقس إلمالتفهها سههب  مههـ إسههباب التههل هههذا عـههقان البقههت، اإلمالههة لؾؿـا

ذكرت مـ قبؾ، لقست مـ إسباب التل تؿال، لؽـ قد تؿال بسهب  الؿـاسهبة، يعـهل الؽؾؿهة 

التل قبؾفا مثال الحرف الذي قبؾف يؿقؾ فقؿال معف، أو تؼع يف آخهر أيهة السهابؼة يف آخهر أيهة 

 ، ثؿ اإلمالة لؾؿـاسبة فؼال:كؾؿة مؿالة فتؿقؾ الثاكقة لؿـاسبة إولك

ِّبِااااااا  ِّ ااااااا ُ واِّ ِت ن  ُتااااااائس اااااااْ ِّ  م  ِّو   

ِّ

اااااااا  ِِّّ اِّو     َ اااااااا   َ  ِ ام  ِّ   ِِّتااااااااو  اعس  َِّ

وققلف:  َكِعَؿاَدا، بللػ بال تـقيـ لقست عؿاد ٕن الؿهراد عـهدما تؼهػ عؾهك عؿهاد فنكهؽ ِّ

اههرة قبؾفها تؿقؾ إلػقـ، فإلػ إولك يف عؿاد لفا سب ، هق أن قبؾفا لهقس عؾقـها قبؾفها مب

وهق العقـ يف عؿاد كجفاد ولقس بقـفا وبقـ حرف استعالم يؿـهع، لهقس بقـفؿها فاصهؾ يؿـهع، 

تؼقل عؿاد أو عؿقد ثؿ إلػ عؿاد لؽ أن تؿقؾفا مع أهنا لقس لفا سهب  إمالهة، تؿقهؾ إلهػ 

َؿهِر إَِذا َواْلؼَ ﴿الثاكقة ٕن إولك مؿالة فتؼقل: عؿقد وكذلؽ  تال، يريد التل يف ققلف عز وجؾ: 

هذه تال مـ تال يتؾق وٓ مـ تال يتؾل؟ تال يتؾهل وأن مها تؿهال إٓ تـاسهقها  [4]ا  َت ِّ﴾َتاَلَها

القاو، وإكؿا إلػ الؿبدل مـ القام، ٓ عؾك قبؾ القام لؽـ إذا كاكت مـ قبؾف ٓ تؿهال، ههذه ٓ 

 تؿال ولقس لفا حؼ اإلمالة، ٕهنا مـؼؾبة عـ واو.

إَِذا ﴿ؿـاسهبة رؤوس أيهة، ويف رموس أيهة مها يؿهال كؼقلهف تعهالك: ومع ذلؽ أمقؾهت ل

َها جال فؿضارعف يجؾل عهادت إلهك القهام، فؾهؽ أن تؿقهؾ جالهها، جالهها يف  [2]ا  َت ِّ﴾َجالَّ

 هذا تؿقؾ باقل رموس أية لؾؿـاسبة، أما يف الؾغة فؾؽ أٓ تؿقؾ.

 ثؿ بعد ذلؽ يتؽؾؿ عـ إمالة الؿبـل فقؼقل:
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ااااا َِ  ُِّ ٓ ن ااااا و  ان  َ ن اااااْ ِّ   ِّا  ْْ ااااا ِّ  ااااا ِّْ ِّم 

ِّ

اااااااا ِّ َْ ن  ال  اااااااا ِّو  م    َْ ِّال  َ  عس اااااااا ِّت   ْ ْو َُِّ

اإلمالة مـ التخػقػ تصرف، والتصهريػ ٓ يهدخؾ عؾهك الحهرف الؿبـهل كؿها قؾـها قبهؾ ِّ

قؾقؾ حرف مـ الصرف ومع ذلؽ جام يف سؿاع إمالة هام وإمالة يام، فـص عؾهك ذلهؽ يف ههذا 

 مـف.البقت أن الؿبـل ٓ يؿال إٓ ما سؿع 

 وكؾ ما سبؼ كان عـ إمالة إلػ، ثؿ يختؿ ببقتقـ عـ إمالة الػتحة مـ الؽسرة فقؼقل:

ْفِّ ااا   ااا ِّط 
ِّخِ ا س ْسااا ِِّا    ِّ ْ ااا     ِّ  َ اااْت اْ    ِّو 

ِّ

اااْ ِِّّ ِّاْ ُا   ااا ِِِّماااْ ُِّ ْاااا   ِّاِماااْ ِّ   ل ْاس 

ِّ اااا ِّا تةنَااااَِِّّيف ِّم 
ِْ ِ َاااا اِّا ااااٍيِّ    ٍ اااا   ِّ

ِّ

ِّ   ِاااااِ ِِّّ ِّإَاِّمااااا ِّ ااااا ِّْالَااااا  
ْ ااااا س ِّو 

ِّ  : يعـل إمر إيسر يعـل إسفؾ.ققلف  َْٕيَسر،

وققلف يف البقت إخقر  يؾقف،: يف بعض الـسخ تؾقف ويف هذان البقتان تبقـ الؿقاضهع التهل 

يجقز فقفا إمالة الػتحة إلك الؽسرة هذا ما يتعؾؼ بباب اإلمالة هـاك سمال يا إخقان فقؿا سهبؼ 

 تػضؾ

 سمال 

ل  ُدْوَن َمِزْيٍد َأْو ُهُذْوٍذ َولَِؿا    َتؾِْقِف َها اْلتَّْلكِْقهِث كعؿ لؿ يؼع يف كسخل إٓ يؾقف يف البقت إو

َما اْلَفا َعِدَما، لؿ يؼع عـدي إٓ يؾقف مع أكف يجقز، الـحق الؾغهقي لهؽ فقهف أسهؿام الؽؾؿهات أن 

تملػ لؽـ يف تحؼقؼل أكا أكثهر مهـ هـها كعهؿ الهذي عـهدي بالقهام  يؾقهف، هـها ويف إخقهر  يؾقهف 

 ؿ.وتؾقف، كع

طق  إًذا كـتؼؾ إلك الباب السبعقـ وسؿاه باب التصريػ وعؼده يف ثالث وعشهريـ بقًتها، 

ويهرى بعضههفؿ أن التصههريػ يبهدأ مههـ هههذا البهاب، وأن كههؾ مهها سهبؼ يههدخؾ يف الـحههق، وقؾـهها 

وأهركا مـ قبؾ إلك أن بعضهفؿ تقسهع يف التصهريػ وأن بعضهفؿ يضهقؼ التصهريػ، فاإلمالهة 

سقبقيف جعؾفا يف الـحق، الققهػ ٓ ههؽ أكهف تبهع الـحهق، الققهػ مهـ عـد كثقر مـ الـحقيقـ ك

الـحههق لؽههـ جؿههع التؽسههقر، التصههريػ هههذا اختؾػههقا فقههف، بعضههفؿ يؼههقل وضههعقه يف الـحههق، 

 وبعضفؿ وضعقه يف الصرف.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

أما هذا التصريػ وما سقذكره فقهف ههذا تصهريػ محهض، عبهارة عهـ أبـقهة أسهؿام وأبـقهة 

م، مبـقتفهها وأوزاهنهها والؿزيههد مههـ إسههؿام، وكههذلؽ إفعههال إفعههال، الؿجههرد مههـ إسههؿا

الؿجردة مـفا، كقػ كزن الحروف إصؾقة، كقػ كزن الحروف الزائدة، كقهػ كعهرف أن ههذا 

 الحرف أصؾل أو مزيد، هذا تصريػ ٓ هؽ فقف.

ِّوَ  ِّا َِّْاِّْيفِّمٍ ِّإبَ  ِّ َتِّمس ئ  

 خؾف.ما يدخؾف التصريػ وما ٓ يد ا َسة  ِّإو   

 أقؾ الحروف إصؾقة وأكثرها. ا َسة  ِّا ث نَ  

 أوزان الؿجرد مـ إسؿام وإفعال. ا َسة  ِّا ث  ث  

 الػروم إصؾقة وكقػقة وزهنا. ا َسة  ِّا  اب   

 الحروف الزائدة وضقابط زياد ا. ا َسة  ِّا خ مس  

 فقبدأ يف الؽالم عؾك ما يدخؾف التصريػ وما ٓ يدخؾف فقؼقل:

ااا ِّْ ِّاْ َ اااْ فِّب ااا ِي   ْْ ِِّمااا ُْ ِ اااْ ُش ِّو  ِّف 

ِّ

اااا ِيِّ   ِّ
َ  ِّبِت ْ اااا ِْا س اُم اااا ِِّتااااو  م  ِّو 

فههالحروف وإسههؿام الؿبـقههة ٓ يههدخؾفا تصههريػ، ويههدخؾ التصههريػ مهها سههقاهؿا مههـ ِّ

 إسؿام الؿعربة وإفعال.

وققلف:  بري، الذي يظفر أكف مخػػ مـ برئ وحهذفت الفؿهزة وقهد يؽهقن مخػهػ مهـ 

 برأ كعؿ.

عؾهك أقهؾ الحهروف إصهؾقة فلقهؾ مها تؽهقن عؾقهف الؽؾؿهة مهـ الؽؾؿهات التهل ثؿ تؽؾهؿ 

 يدخؾفا التصريػ يعـل: إسؿام الؿعربة وإفعال أقؾ ما تؽقن عؾقف ثالثة أحرف، فؼال:

أ ِّااااا   ِاااا    َ َُ ِّ ْْ اااا ِِّماااا ن  َْ
  ِّ َْت  ِّو   اااا

ِّ

َ اااا اِّ اااا ِّاُل أِّم  ِِّتااااو 
ِّ  ْ اااا ِْا س ِّ   بِاااا  

ِّ وإسؿام الؿبـقة، هذه قد تهليت عؾهك حهرف أو  ط  والذي ٓ يؼبؾ التصريػ كالحروف

حرفقـ أو ثالثة، لؽـ الذي يؼبؾ التصريػ مـ إسؿام الؿعربة وإفعال أقؾ مها يؽهقن عؾقهف 

ثالثة فنن قؾت  د وأخ هذا عؾك حرفقـ كؼقل هذه ثالثة لؽهـ حهذف حهرف مـهف وههذا ققلهف: 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 سقى ما  قر يعـل ما حذف مـف هلم مـ الحروف إصؾقة.

عد ذلؽ يتؽؾؿ عؾك ألػ قد تزيهد فقهف حهروف زائهدة، تزيهد يف خؿسهقـ حهرف، أقهؾ ثؿ ب

هلم قؾـا ثالثة ط  وإذا زدت فقهف قهد تزيهد فقهف حرفها فقؽهقن رباعقها تزيهد فقهف حهرفقـ يؽهقن 

 خؿاسقا، تزيد فقف ثالثة سداسقا ماهل كؿ مـ ثالث بالزيادة يؼقل:

ا  َ ااااَ  ِّ  ج  ْْ ِّا اااات  َْ   ِّ ْس اااا ِّاْتاااا ُمنْت ش  ِّو 

ِّ

إِِِّّ او  ااااا   ااااا   ِّ   ااااا ِّت   َ ِّخ 
ِْ َْااااا

ِّخِ َْ ُِّاااااا   ِّْْ

آسؿ عرفـا أن أقؾ ما يؽقن عؾقف ثالثة، فنذا كان مجرًدا كؾ حروفف أصؾقة فهلكثر مها يهزد ِّ

خؿسة، فنذا زدكا يف الحروف الؿزيدة فلكثر ما تؽقن عؾقف سبعة عشر، ما يزيد ثؿاكقة عشهرة إٓ 

يزيهد عهـ سهبعة أحهرف وٓ يهـؼص إذا الؽؾؿات اتصؾت بعضفا ببعض إذا كان اسؿ واحهد ٓ 

 عـ ثالثة أحرف.

ثؿ بعد ذلهؽ ذكهر أوزان آسهؿ الثالثهل الؿجهرد مها أوزاكهف؟ لهف عشهرة أوزان سهقذكرها  

 فـؼقل:

ِّّْ ُغااا ِّو  َْ ِااا ِّاْخااات  ِّاِ ااا ِِّاْ ثن َ  َْااا   ال  ِّو 

ِّ

ِِّّّْ ُ اااا   ِّ
ِْ َ  نَِاااا ِّ  ْ َْ

ْساااااِ   ِّ َْ  ِ اْ ِسااااْ ِّو  ِّو 

ِّ ِقاااااّ ِّ ْااااااُتِّا  اْ    ِّو  ااااا  
َِ ُِّ ْم خُِ ااااا   ِّو 

ِّ

ِّبُِ ِ اااْ ِّ ِِِّّ ِّخِْ ااا س  َ َْ ِّ  ْخِ ااا ْْ ْ اااِ ِم ِّق 

يؼقل  َوَ ْقَر اِخِر اْلثُّالَثِل،: الثالثل إخقر عؾك قبؾف ماذا يبؼل؟ إول والثاين، يؼقل  قهر ِّ

آخههر الثالثههل افههتح وضههؿ واكسههر، إًذا إول الػههتح والضههؿ والؽسههر، والثههاين الػههتح والضههؿ 

ضهؿ والؽسهر لهؽ يف الثالثهة تسهؽقـ إًذا كهؿ يف والؽسر، وزد تسؽقـ ثاكقهة أيضها مهع الػهتح وال

الحػظ إول ثالثة ويف الثاين أربعة ضرب ثالثة اثـل عشرة وزكا، فعؾ، فعؾ، فعهؾ، فعهؾ ههذا 

 إول وإمثؾة فعؾ مثؾ جبؾ، فعؾ مثؾ حذر، فعؾ مثؾ عضد اثـل عشرة وزكا.

ا قهال وفعهؾ أهؿهؾ آسؿ لؿ يليت إٓ عـ عشرة فؼط، اثـان مـفؿا لؿ يستعؿال مفؿؾ وهؿ

هذا واحد فؼط، وفعؾ لؿ يليت يف إسؿام هذا خاص بإفعهال، فسهؼط وزكهان وبؼهل الؿجهرد 

 الثالثل عشرة أوزان ثؿ ذكر أوزان الػعؾ الثالثل الؿجرد يليت عؾك كؿ وزن؟ قال:

ِّْْ ِِّمااا اْ ِسااا ِِّاْ َثااا نِ   ِّو  َْ ُغااا ِّو  َْ اْخااات  ِّو 

ِّ

ِِّّْْ َِ ُِّغااااا ْحاااااو  ِّن  َْ  ِ ِااااا ِّو   َ َُ ِّ ْ ااااا س
ِّخِ

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

وافتح وضؿ واكسر الثاكقة، الػعؾ الثالثل ثالثة أحرف، إخقر إعراب وبـام طقه  يؼهقل 

الثاين: افتحف وضؿف واكسره وإول سؽت عـف إًذا لؽ أن تؼقل فعهؾ جؾهس، وفعهؾ: ههرب، 

فعؾ: كرم، وازن كحق فعؾ مثؾ: أخذ وضرب، هذا أوزان الثالثل، الػعؾ الثالثهل لهقس لهف إٓ 

 فعؾ.فعؾ، وفعؾ، وفعؾ، و

إًذا آسؿ الثالثل الؿجرد عشرة والػعؾ الثالثهل الؿجهرد أربعهة، ثهؿ يهتؽؾؿ عؾهك مـتفهك 

 الػعؾ، الػعؾ مـتفاه سقام كان مجردا أو كان مزيًدا فؼال:

ا  َ ُِّلاااااااااا   ْْ ِّإِ ـ  اااااااااا ُ ِّ  ْاب اااااااااا ُمنْت ش  ِّو 

ِّ

اِّ ااااا   ااااا ِِّتاااااّتَِّ    َ ِّخ 
ِْ َْااااا

ِّخِ َْ ُِّاااااا   ْْ إِ ِّو 

ِّ ، بؾ أكثر ما يؽقن إن كان مجهردا أربعهة، وإن كهان الػعؾ أقؾ ما يؽقن عؾقف ر ؿ أكف ثالثة

مزيدا ستة أي أكف يـؼص عـ آسؿ بدرجة، آسؿ الؿجرد يصؾ إلك خؿسة، والػعؾ الؿجهرد 

أربعة، وآسؿ الؿزيهد سهبعة والػعهؾ الؿزيهد سهتة، ثهؿ يهذكر أوزان آسهؿ الربهاعل لؾؿجهرد 

 فقؼقل:

اااااااُ ِّ    ْ ِّخ  ُِّاب اااااا عس
َس ااااااَ  ُِّمج  ْس ِّٓ ْتاااااا

ِّ

خِْ ِ اااااااااِّ ُخْ ُ ااااااااااُ ِّو  ِّو  ااااااااا      ْ
خِ ِّو    ِّ

ِّ ............. ااااا   ُِّخْ    ااااا     
ِّخِ ـْ ااااا م  ِّو 

ِّ

ِّ................................ِّ

كؿ ذكر مـ وزن؟ سهتة أوزان وٓ خؿسهة؟ سهتة أوزان ثهؿ يهذكر بعهد ذلهؽ أوزان آسهؿ ِّ

 الخؿاسل الؿجرد فقؼقل:

.................................ِّ

ِّ

أِّخ ِِّّ ااااااو    ِّ ّ اااااا س ِّخ    ـْ اااااا  َ ِ اااااا  ِّخ     ِّْ

ِّ ااااااا  م  ِّو  ااااااا ٌّ    ْ
خِ ِّو  ااااااا س اُِّخ      ٍ ااااااا   ِّ

ِّ

ااااا ِّ  َ ِّاْنت  َِ ِّ ِْ َ ْاااااا ِّ  ْوِّاْ ااااانَْق ااااا ا    ِّال 

فآسؿ الخؿاسل الؿجرد ذكر لف أربعة أوزان، كهؾ مها يخهالػ ههذه إوزان يلخهذ عـفها ِّ

هق إما يف زيادة أو كؼص، ثؿ بعد ذلؽ يبدأ بالؽالم عؾك الحروف إصؾقة ووزهنها والحهروف 

 ئدة وضقابط زياد ا، فقبدأ بالؽالم عؾك الحروف إصؾقة وكقػقة وزهنا فقؼقل:الزا

ي ٍِ اَ ااا ِّو  ة ْ ااا   مِّخ  ْ ااا   ِّا  ْْ اااْ ُفِّإِ اْ ح  ِّو 

ِّ

يِّ ٍِ اااا ِّاْ ُتاااا ااااُ ِِّمْثااااُ ِّ  
ُمِّاْ َ ائِ ْ اااا   ِّٓ ِّا 

ِّ ِّخِااا  ِّخِْ اااِ ِّ   بِاااِ ِّإ ُ اااْو   ِْ َْ ِّبِِغااا

ِّ

ِّاْ ُتِ اااااااا ِّ ِْ ِّبِ  ْ ظِاااااااا اااااااا  
ائِ ِّو    ْس  ْ ِّو 

ِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

اااا ِ ِ ِّ غ  ِّب ِقاااا و  اِّ  ْ اااا    َ ِّاَ اااا ِمِّإِ

ِّ

ِِّّ ِْ اااااا ِفُِّخْسااااااُت اااااا سِّو       ْ اِ ِّل  اااااا     ِّ

ِّ ِّ  ْ ااااا ِِّ اااااُ ِّاْ َ ائِاااااُ ِِّغاااااْ    ِّا  ْْ إِ ِّو 

ِّ

اا ِّ ِل ْ اا ِِِّّ ِّم 
ِْ  ْ اا ِّاْ ااو 

ااْ ِّ ااِّْخِ ِّخ  ْل  

ِّ ِِّْ ِسااا َْ َِْ ُِّ اااُ ْوِفِِّت ِ ااا
ِّبِت ة  ْْ اْ ُاااا ِّو 

ِّ

ِِِّّْ ِ ااااا َْ ااااا ِّ    
اْ ُخْ اااااُ ِّخِ ْحاااااِوِ ِّو  ن  ِّو 

ِّ زم وٓ يحهذف يف ههلم مهـ تصهـقػات الؽؾؿهة، وإكهؽ إذا فهذكر أن إصهؾ ههق الهذي يؾه

 أردت أن تؾزم الحروف إصؾقة فنكؽ تؾزمفا بػعؾ يعـل بػام والعقـ والالم.

وققلف يف البقت السادس والعشريـ وآخره:  اْكُتِػل، هذا يف بعض الـسهخ اكتػهل فهاكتػل 

 مبـل لؾؿعؾقم فعؾ ماض واكتػل فعؾ أمر.

بع والعشريـ:  َوَقاِف ُفْسُتِؼ، فستؼ بػتح التام وعؾك ذلؽ ههرح وققلف يف آخر البقت السا

الشاطبل أيضا والتام يف فستؼ فقفا الضؿ والػتح فستؼ إٓ أكف عؾك رواية مشفقرة فستؼ يؽهقن 

يف البقت أي بنسـاد التقجقف فالذي قبؾ قاف مػتقحة، وعؾك الرواية الثاكقة فسهتؼ يسهؾؿ البقهت 

 مـ هذا العق .

ائِهُد ِضهْعَػ، يف أ ؾه  وققلف يف ا لبقهت الثهامـ والعشهريـ يف هنايهة ههطري:  َوإِْن َيهُؽ اْلزَّ

الـسخ يـتفقان بالالم الؿؽسقرة وجام يف كسخة ابـ هشهام بقهام بعهد الهالم فلصهؾفؿا  وإن يهؽ 

 الزائد ضعػ أصؾل، ثؿ حذفت القام وصارت أصؾ.

ؾِههِؿ، الخؾههػ أي الخههالف ويف وققلههف يف البقههت التاسههع والعشههريـ:  َواْلُخْؾههُػ فِههل َكَؾؿْ 

أ ؾ  الـسخ بالرفع والخؾػ ففق مبتدأ، ويف بعض الـسخ لؾجر والخؾػ ففق معطهقف عؾهك 

 ققل تخػقػ يحؽؿ بتلصقؾ حروف سؿسؿ وبالخؾػ.

ثؿ يتؽؾؿ بعد ذلؽ عؾهك حهروف الزائهدة وضهقابط زياد ها كقهػ كعهرف أن ههذا زائهد أو 

 فقؼقل:  لقس بزائد الحروف الزائدة وضقابط زياد ا

ِِّْ َْ ِّ  ْ اااااا   ْْ ِِّماااااا ث اااااا       ِّ ااااااة  ِ   ِّخ 

ِّ

ِِِّّْ َْ اااااا َْاااااا ِِّم  ِّبِ   اااااا  
ائِ   ِّ ئ  اااااا      ِّ

ِّ ااا  ِّا ق    ْْ ِّ  ااا ْْ اُوِّإِ اْ اااو  اِّو   ٍ ااا َ ااا ِّ   اْ  ِّو 

ِّ

اااا ِّ ْ و    و  ِّو  اااا ُِّاؤُاااااؤس
اااا ِّخِ  َ اااا ُِّم  َ   ِّ

ِّ اااااا  ق   ِّت   ْ َْ ِماااااا ِّو  اااااا   َْ اِّم   ٍ اااااا ِِّوما 

ِّ

ااااااااا ِّ َقق  َُْ ش  ِّ  ح  ْةِ ااااااااا   ِّ ااااااااا خ  َ    َِّ

ِّ
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ِّ ِّآِ اااا   اااا   َْ ِّم  ا    ٍ اااا ِّ   ِااااْ ِّ   ِّب ْ اااا  

ِّ

ِِّّ ف 
َِ
اااا ِّا  ِّ  ْ ُظش  ِْ َْ ااااْ خ    ِّ ْْ ِِّماااا ِّ  ْ ث اااا  

ِّ خِاا  َْ ِّو  اا ْ ش  اا ِّأِ اا ِّ  
ِّخِ ُْ اْ ننااْو ِّو 

ِّ

ُِّ ِ ااااا ِّ ااااا    خ ااااانْ   سِّ     غ  ِّن ْحاااااوِّال 

ِّ ِّْْ ااا ا    غ  َُ اْ  َْاااَِِّّو 
اْ َتااا ُ ِّخِااا ِّاْ َتْةنِ ِّو 

ِّ

ِِّّْْ اااا َُ   و    اْ  ْحااااِوِّآْتااااتِْ    ِ ِّو  ن  ِّو 

ِّ اااا  َ  ِ ااااَِّ      ْ اااا ُ ِّو  اْ ش  اااا   ِّْو    ِّ ْْ ِِّّْْو   اااا

ِّ

ْ اااات ِش   ِِّّْ َُ ِأِّاْ  اااا ا    
َِ اَ اااا ُمِّخِاااا ِّا ِّو 

ِّ َ   ااااْ ِّ ِّ
َْاااا س ِّبِاااا  ِّ   أخ  َ اااا  ِِّ ا  ـْ اْمن اااا ِّو 

ِّ

ااااْ ِِّّ ظِ   ُِّ َجاااا  ِّ  ح  ْْ ََ ِّ    اااا ْْ ِّ  اااا ْْ ِّإِ

وققلههف يف البقههت الحههادي والثالثههقـ:  فِههل ُيمُيههٍم َوَوْعَقَعهها، القميههم جههاكح يشههبف الباهههؼ ِّ

 فعؾ ماض يؼال وعقع الذئ  وكحق وعقعة إذا قرب.والباهؼ بػتح الشقـ ووعقع 

وققلف يف البقت الثالث والثالثقـ:  َكَذاَك َهْؿٌز آِخٌر، هذا الهذي يف جؿقهع الـسهخ، وظهاهر 

 الشروح إٓ هرح الشاطبل، فجام فقف كذاك هؿز آخر باإلضافة والؿعـل واحد ٓ إلف إٓ اهلل.

   ويف البقت السادس والثالثقـ يؼقل ابـ مالؽ:

اااا   ِّْ   ِّ ْْ ِّْْو   اااا اااا  َ  ِ ااااَِّ      ْ اااا ُ ِّو  اْ ش  ِّو 

ِّ

ْ اااات ِش   ِِّّْ َُ ِأِّاْ  اااا ا    
َِ اَ اااا ُمِّخِاااا ِّا ِّو 

يؼقل أن الفام يف ققلف:  لؿ، والفام يف:  لؿ تره، زائدة والفام التل تؽؾؿـا عؾقفا مهـ قبهؾ، ِّ

 والالم يف اإلهارة الؿشتفرة التل تدخؾ يف كحق ذلؽ كؼقل زائدة.

وضهح الؿسهالؽ: وأمها تؿثقهؾ كهاظؿ وابـهف وكثقهر مهـ الـحهقيقـ لؾفهام قال ابـ هشام يف أ

الزائدة بـحق  لؿا، ولؿ تره، ولالم لذلؽ وتؾؽ، فؿهردود ٕن كهؾ ٓم مهـ ههام السهؽت وٓم 

البعد كؾؿة برأسفا، ولقست جزم مـ  قرها وكالمف صحقح، والحرف الزائد أن تزيد حرفها يف 

 ػ وتؼقل: كات  وإلػ زائدة.كؾؿة كلن تليت إلك كت  وتزيد فقفا أل

إن قؾـا:  كتابل، فال كؼقل إن يام الؿتؽؾؿ زائدة، فالؽتاب كؾؿة ويام متؽؾؿ كؾؿة أخهرى، 

إٓ أن مههـ طبقعتههف آتصههال ٕكههف ظههـ الؿتصههؾ، هههذه كؾؿههة وهههذه كؾؿههة، وكههذلؽ الفههام هههام 

ال كؼهقل السؽت لقست زيادة وإكؿا كؾؿة مستؼؾة حرف يميت بف عـد السؽت، حرف سؽت، فه

أكف زائد كتهام التلكقهث يف ذهبهت ٓ كؼهقل حهرف زائهد كؾؿهة فعهؾ ماضهل والتهام كؾؿهة مسهتؼؾة 

 حرف تلكقث، فاعرتاضف سؾقؿ.
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وققلف يف هذا البقت  كؾؿهة، كهؿ حهرف؟ أربعهة أحهرف، وٓ أربهع كؾؿهات؟ أم كالهؿها؟ 

، والهالم كالهؿا هام وقػ كؾؿة أربعة حروف وهل أربع كؾؿات ٕن الؽاف هذا حرف تؿثقؾ

حرف جر، والؿقؿ هل مها آسهتػفامقة لؽهـ حهذفت ألػفها ٕهنها مسهبققة بهالم الجهر، والفهام 

 حرف سؽت فلربع كؾؿات ثالثة أحرف واسؿ.

 ويف هذا ألغل الؿؽقدي فؼال:

ِّاااااا ِّ ااااا اوِّ   َااااا ِّاباااااِّْم  ااااا 

ِّ

ِّوتااااا   ِّيفِّ  ساااااِّْا َسااااا   ِّ

ِّ ِّيفِّ يِّبَااااا ِّلااااا  ِّماااااِّْ  ماااااْ

ِّ

ِّ  اااا ِّباااا اـِّا  ااااا ِّيفِّانتظ مااااِّْ

ِّ ِّوخااااااااِّْ اب اااااااا ِّ غااااااااِّْوإْ  

ِّ

ِّ  اااااا  ِّخقاااااا َِّاااااا ِّْواتااااااِّْ

ِّ ِّوماااااوِّإَاِّنظااااا  ِّخَاااااِّْ لَاااااـ

ِّ

ِّم  ااااااائِّمنااااااا ِّبَااااااا ِّ اباااااااـِّ

ِّ ِّو اااا اِّب  ت  َاااائِّب اااا  ِّ  َاااا 

ِّ

ِّو ااااا َِّ ااااا  ِّنظَاااااِّْ ت شَاااااِّْ

ذلؽ كؿا يف ققلف إول وصار بالرتحق  بعده كؾؿة، فلجابف كثقرون: ومهـ الهذي أجهاب ِّ

 سؿا أم كؾؿات  زت يف كؾؿة.الذي قال وهذا جقاب مـتظؿة يف  صـ أم  رائ  مؾؽ 

ٌة، ويف رواية حجة فتبهقـ فعهؾ وحجهة  ـْ ُحجَّ وققلف يف البقت السابع والثالثقـ:  إِْن َلْؿ َتَبقَّ

 كائ  فاعؾ فتبقـ حجة أي تتبقـ ثؿ حذفت تام وحجة فاعؾ كؿا سقليت.

 هبذا كـتفل مـ هذا الباب وهذا التخريج الهذي سهقذكر بعهده فصهؾ يتبعهف، كبهدأ بالػاصهؾ

كعؿ ٓ أري الؿمذن هها طقه  ههذا الػاصهؾ عؼهده رحؿهف اهلل مؿؽهـ دققؼتهقـ كثقهر طقه  ههذا 

الػاصؾ عؼده يف خؿسة أبقات وخصف جؿقعا بالؽالم عؾهك مسهللة واحهدة وههل الؽهالم عؾهك 

زيادة هؿزة القصؾ فسؿل الباب فصؾ بزيادة هؿهزة القصهؾ ويف بعهض الـسهخ يف زيهادة هؿهز 

 القصؾ فؼال:

ْ ااااِ ِّم ِّ ْثُ ااااُ ِّ ِْ و  ِّٓ ِّا   ْ اااا بِ ِّت  اااا   َِّْ

ِّ

اِّ ِّ   ْتاااااات ْث ُِتو 
ِْ اِّاْبُتااااااِ أِّبِاااااا  َ ِّإَِِّٓإِ

ِّ اا  أِّ     ِّاْ ت ااو  ِس اا  ِّم  ِّ ِِ ْ اا س ْمااو  ِّو 

ِّ

اااا ِّ ْحااااُوِّاْنج    ِّن 
اااا س ِّ  ْاب    ْْ ِِّماااا ِّ  ْ ث اااا  

ِّ ا  ٍ اااا ُِّْو    ِاِِّمنْاااا ْ اااا    َ اْ  إ ْماااا ِِّو  ِّو 

ِّ

اِّ  ٍ اْن ا اْمااِلِّو  ِّو   َ ا ْ    ِّ ِ ِّ  ْمُ ِّاْ ثن َ 

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ْسِّ خِاا ِّاْتاا ِـِّّْو  َِ ُِّتاا ْس ِّاْباانُ ْس ِّاْباا
ِّاْتاا س

ِّ

ِـِّّْ ِّ   ِاااا
َْااااَّس

ْةنِ اْماااا ِأ ِّو    َِّْْو  ن اااا َْ ا ِّو 

ِّ ِّ ُ ُاْ ااااا   اِّو   ٍ ااااا اااااُ ِّ  ْ ِّ   َْ ِّم  ُْ ااااا َُ ْا ِّو   

ِّ

ااااَشُ ِِّّ اااا ِّآْتااااتِْ ش  ِمِّ  ْوُِّاس 
اِّخِ اااا و ِّم 

وققلف  َوإَْمِر َواْلَؿْصَدِر مِـُْف، يف البقت إربعقـ كذا يف أكثهر الـسهخ ويف بعضهفا بهالرفع، ِّ

 مر والؿصدر.وإ

وققلف يف البقت الحادي وإربعقـ:  َوفِل اْسٍؿ اْسٍت، وهق دبر اإلكسان مهـ ذكهر أو أكثهل 

 وٓ يطؾؼ عؾك هلم آخر.

،: لؾؿقؿ لؾؿبالغة. ـٍ  وققلف  اْب

وققلف  َوَتْلكِْقٍث،: كذا يف بعض الـسخ لؾرفهع وجهام يف بعهض الـسهخ لتهللقػ لؾجهر، واهلل 

 أعؾؿ. 

 بعد الصالة.كؽؿؾ إن هام اهلل 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 الضببعالذرس 
 

¢ 

الحؿههد هلل رب العههالؿقـ، والصههالة والسههالم عؾههك كبقـهها محؿههٍد وعؾههك آلههف وأصههحابف 

 أجؿعقـ، أما بعد...

 السالم عؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.

وألهػ،  مـ سـة ثـتهقـ وثالثهقـ وأربعؿائهة كحـ يف لقؾة السابع والعشريـ مـ هفر رج 

مهـ دروس  ا ا ا ِّا    ا  -بحؿهد اهلل وتقفقؼهف-، لـعؼد البصقريةيف جامع الزهرام يف مديـة 

مـ هذه الدروس. فـحؿد اهلل عهز وجهؾ  ا  ا ِّإ َ وهق  -رحؿف اهلل– ختَِّ   َ ِّابِّْم   

 يف الختؿ، كؿا حؿدكاه يف البداية. وكسللف أن يقسر ما بؼل، إكف عؾك كؾ هلٍم قدير. 

إن كان ثؿهة -لك أن يا إخقان سبعقـ باًبا، وقبؾ أن كؽؿؾ: كػتح الؿجال لألسئؾة فتحـا إ

. با َِّاَبا ا مـ أبقاب هذه إلػقة، وههق  ا س  َْكعؿ. إذن كدخؾ إلك الباب الؿتؿ  -أسئؾة

ًٓ تتبعهف.  -رحؿهف اهلل تعهالك-باب اإلبهدال عؼهده  يف سهتٍة وعشهريـ بقًتها، ثهؿ عؼهد بعهده فصهق

اب مع فصقلف التالقهة يف ثؿاكقهة وأربعهقـ بقًتها، فقؽهقن عؾهك ذلهؽ أطهقل أبهقاب فقؽقن هذا الب

 إلػقة.

 وذكر فقف رحؿف اهلل تعالك أربع مسائؾ.

إولههل: حههروف اإلبههدال. الثاكقههة: إبههدال حههروف العؾههة هؿههزة. والثالثههة: إبههدال الفؿههزة  

ُِّْذكُر سههقحههرف عؾههة. والرابعههة: إبههدال حههروف العؾههة مههـ بعضههفا. واإلبههدال الههذي   م  اا ِّاباا

حروفف: وهل  ههدأُت معطًقها،. اإلبهدال: ههل إبهدال حهرٍف مهـ حهرف: أي قؾهُ  حهرٍف إلهك 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

حههرٍف أخههر: وإكؿهها يؽثههر ويضههطرد يف حههروف العؾههة والفؿههزة. حههروف العؾههة وهههل الههقاو، 

وإلػ، والقام: مجؿقعة يف  واي، والفؿزة، هذا أكثر مها يؽهقن فقهف اإلعهالل. فؾـلخهذ أمثؾهًة 

بهؾ أن كهدخؾ يف البهاب: فهالفؿزة مهثالً ُتبهدل مهـ حهروف العؾهة، يعـهل إذا حهرف مهـ سريعًة ق

ؼهقل: يؼهقل، ي–حروف العؾة إلػ أو القاو أو القام: ثؿ تؼؾبفا إلك هؿزة: كؼقلؽ مثالً:  قهال

يؼهقل،: -. ثهؿ ههات اسهؿ الػاعهؾ مهـ  قهال،: واويؼقلثاين واو،  الحرف ال :الؽؾؿة ـُ قْ هـا عَ 

الهقاو  قؾبهت العهرُب  قهاِول، لؽهـ قؾبـها: يؼهقل،: -ل، مهـ  قهالوِ ٕصهؾ:  قهاقائؾ.. قائؾ، وا

صائؿ، وهذا مضهطرد، ههذا يسهؿك إبهدال ، ههؿ أبهدلقا حرًفها مهـ -يصقم- صام: هؿزة. قائؿ

-يسهؿق، الهالم: واو.. الحهرف إخقهر واو  سهؿا-حرف. طقه ، كهذلؽ مهثالً كؼهقل:  سهؿا

يسؿق،. ستؼقل: سؿام.. سهؿاٌم، -ال مـ  سؿايسؿق، ُصغ َفعَ -يسؿق، ثؿ خذ: َفَعال مـ  سؿا

يسؿق، سؿاًو: لؽـ القاو هل وقعت بعد ألػ يف الطهرف: ُقؾبهت -وإصؾ: سؿاٌو، مـ  سؿا

 هؿزة. هذا ُيسؿك: إبدال.

طق  بالعؽس، يعـل إبدال حروف العؾة مـ الفؿزة: يعـل قؾ  الفؿزة إلهك حهرف عؾهة. 

: آثر  آثهر زيهٌد أخهاه، أثهر.. آثهر ههذا مهـ الػعهؾ عؽس الصقرة السابؼة. مثال ذلؽ: آثر، الػعؾ

أثر، أصؾف الثالثل  َأ ثهَ َر، أثر. طق  مثؾ: ذه ، ثؿ ُخذ َأْفَعؾ مـ ذه : مهاذا تؼهقل؟ َأْذَههَ : 

ثؿ تليت بالحرف إول  الذال،: َأْذَهَ . ثؿ َأَثَر: خذ َأْفَعؾ مـ َأَثهَر،  -هؿزة َأْفَعؾ-تليت بالفؿزة 

ستؽقن َأْأَثهَر.. َأْأَثهَر : فاجتؿعهت هؿزتهان، الثاكقهة  -هؿزة َأْفَعؾ ثؿ هؿزة َأَثرَ -طبًعا هـاك هؿزة 

ساكـة.  إذا اجتؿعت هؿزتان الثاكقة ساكـة: فنهنا ُتؼؾ  مـ جـس حركة ما قبؾفا، فـؼقل: آثهر، 

-يهممـ،  آمهـ-يممـ، أبدل هؿزة، هات الؿصدر:  آمـ-وٓ كؼقل: َأْأَثَر. كذلؽ آمـ..  آمـ

: أولف هؿهزة، إفعهال: إإمهان، أصهؾف إي-يممـ ـَ
، َأمِ ـَ
ؿان، إيؿان عؾك وزن إفعال. إيؿان: مـ َأمِ

 إإمان، ثؿ قؾبـا الفؿزة الثاكقة إلك: أكثر إيؿان، هذا ُيسؿك: إبدال.

وحروف العؾة أيًضا بعضفا ُيؼؾ  إلهك بعهض، الهقاو قهد ُتؼؾه  يهاًما، والقهام ُتؼؾه  واًوا، 

كههؾ ذلههؽ مقجههقد. مثههال ذلههؽ: مصههباح.. جؿعههف. مصههابقح: وإلههػ ُتؼؾهه  واًوا، وهؽههذا. 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

اكؼؾبت إلػ يف مصباح إلك يام يف مصابقح. الؽات : صغره.. كقيته ، إلهػ اكؼؾبهت واو. 

قهقام، ٕن -يؼهقم-ققهام، ههل أصهؾفا  قهام-يؼهقم-يؼقم، ههات الؿصهدر..  قهام-طق ،  قام

ُتؼؾ  يهام: ققهام. ههذا مهاذا؟ يسهؿك ققام، لؽـ القاو إذا اكؽسر ما قبؾفا -يؼقم-العقـ واو  قام

 إبدال.

وكذلؽ لق.. قِس مثالً: باع.. ما الؿضارع؟  يبقع، والؿصهدر:  بقهع، إذن مها العهقـ عهقـ 

بقع، أيـ القام يف باع؟ باع: هذه ألػ لقسهت يهام، ههل يهام -الؽؾؿة  الحرف الثاين،؟ يام.  يبقع

-لػعؾ الثالثل كهؿ لهف مهـ وزن؟ فؽهروا أصؾفا  بقع، يام، مثؾ: ذه ، ٕكـا قؾـا قبؾ قؾقؾ أن ا

 -يبدو هذه بِْقع-ُفِعَؾ، ما فقفا  َفْعؾ، باع: عؾك وزن: َفَعَؾ، َبْقَع -َفُعَؾ -َفِعَؾ - َفَعَؾ  -قبؾ قؾقؾ

كَ أن حهرف العؾهة م  مِّاَ ت َِّ  م ِّابِّْالؼقاعد مـ َبْقع. لؽـ  مها قبؾهف: ُقؾه   كػهتَح وا إذا تحهرَّ

مَ  كتألًػا  بهَ يهَ َع، يام حرَّ  قهام، -بلي حركة مـػتح ما قبؾفا: فُؼؾبهت ألهػ: بهاع، يؼهقم، إذن  َقهقَّ

م  صام، هذا هق الؿراد باإلبدال.-يصقم  َصقَّ

كههدخؾ بعههد ذلههؽ إلههك إبقههات، بههدأ ابههـ مالههؽ بههذكر حههروف اإلبههدال: فؼههال رحؿههف اهلل 

َ  ِّتعالك:
ُِّموطِ ِّ   ُفِّاَب اِ ِّم    

ا أتك..هذا الذي يف بعض الـُسخ، ويف بعض الـُسهخ فجؿعفا لـا يف هذه العبارة، وققلف هذ

 هدأُت مقطَِقا،، ثؿ بدأ يف الؽالم عؾك إبدال حروف العؾِة هؿزًة: أي قؾ  حهروف العؾهة إلهك 

 هؿزة: فؼال: 

 

ِّوااااااااااااااا  ِّماااااااااااااااااِّْواوس ِّخةباااااااااااااااااا ْ ِّا شااااااااااااااااااااااَااااااااااااا أ 

ِّويف ِِّ ْااااااااااا  
اِّآَاااااااااا ِّ  اااااااااا س ِّآ اااااااااا خ

ِِِّّّ 

َِّاِّا ُت اااااا   ُْ ااااااَ ِّخ  ااااااِ ِّماااااا ُِّ  اااااا ِّ  

ِّوا َاااااااا ِِّ ْااااااااا َِّ  ثخاااااااا ِّيفِّا وا اااااااا ِِّ 

ِِِّّّ 

اُِّااااااااا أِّيفِّمثااااااااِ ِّ   ق ئاااااااا   ِّمَاااااااا خ

ِّا تن ااااااااا ِّ  ِْ َ ن اااااااااَ ِّ اااااااااٍاِّ ثااااااااا ينِّ  

ِِِِّّّّ 

ااااااااااا     َِ ِّن  ـِ ِّ جَااااااااا ِّمااااااااا ِّم    ِ ااااااااا  

لهؽ، أي إبهدال فذكر الؿقاضع التل ُتؼؾ  فقفا حروف العؾة إلك هؿزة: ثؿ يذكر عؽس ذ 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 الفؿزة حرًفا مـ حروف العؾة، قؾُ  الفؿزة إلك حرٍف مـ حروف العؾة، فقؼقل:

ِّا شَااااا ِّاااااا ِّخََااااا ُِّ ِ ااااا  ََ ُا ِّو  َْ ِّواْخااااات 

ِِِِّّّّ 

ااااا ِّوخاااااا ِّمثااااااا ِِّمااااا اوأسُِّلِ ااااااا   ِّٓمخ

ِّ

 

َِّْ ِّا واوااااااااااااااااُِّْا اِّ و   اِّومَاااااااااااااا خ ِّواوخ

ِِِّّّ 

َْااااا ِِّ ْ ااااااُِّْووخِاااااا ِّإُ اااااْ ِّ  ِّيفِّبِااااااْ  ِّال 

ْباااااا س ِّ  اِّ   اااااا خ ِّْْوم  َِّاااااا ينِّا شَ ااااااااِِّْماااااا

ِِِِّّّّ 

اااااااْ  َِ ِّاِّْاساااااااِّْ ََااااااا ِّوائت ِّ  َاااااااا س

ُِّ  ااااائ  َس ااااات ِّ وِّخ  ْس ااااا ِّإُِّْاْ اااااتَِّإاَااااا ِّغ 

ِِِِّّّّ 

ِّإَاااااااا ِّ ساااااااا سِّانق اااااااائ  اِّواااااااااا  خ ِّواوخ

اااااااااااا ِّ ااااااااااااااٍا  َِّوِّا اسااااااااااااا ُِِّم  قخ

ِِِِّّّّ 

اِّ ِ اْ ِّما ِّ اِّْاااِّْ  ظخا ِّ    اْ  ِّوم ُِّاغاِّْواوخ

اااااااااا ِّلااااااااااا ِّ  ِّم  قخ ِّخاااااااااااٍا ِّااااااااااااا  خ

ِِِِِّّّّّ 

ُِّ مِّْو نمِّونحااااااااُو ِّولشااااااا  ِْ ِّيفَِّ نَاااااااا ِْ ِّاَ

اِّ  ْبِ   وققلف: وَمدَّ مهٍد، أي   هػ الفؿهزة بحهذففا وكؼهؾ حركتفها، وكهذلؽ يف  )وم خ ثهؿ َخػَّ

ِّاْ ققلف:  كذلؽ: َخػَّػ الفؿزة وكؼؾ حركتفا، ثهؿ إن الـهقن سهُتد ؿ يف القهام فتهذه ،  )  َ س

ِّاِّْاساْ فتؼقل:  ِّاِّْاساْ . )  َ س ْ ققلف:  )  َ س َِ كثر الـَُسخ، ومـفها كسهخة كذا يف أ )وائت

ْ ، وجهام يف بعهض الـَُسهخ وبعهض الشهروح ابِّْم ا م َِ ببـهام الػعهؾ لؾؿجفهقل.  ) اََ ِّوائاُت

أن ُتؽت  الفؿهزة عؾهك واو، سهـجعؾ  -إذا جعؾـاها فعالً مبـًقا لؾؿجفقل-وققاس ذلؽ إمالئًقا 

ؾْت هؿزة  واؤتؿـ، والفؿزة عؾك واو حقـئٍذ ٕهنا  ؾهك لػهظ فعهؾ إمهر: إلهك الهقاو. أمها عُسفِّ

ؾ  وائَتِؿـ، فنهنها سهتؽت  عؾهك كرسهل ٕهنها  حقـئهٍذ إلهك القهام. وققلهف يف البقهت الثهاين سُتَسهفَّ

بؿعـههك: أقصههد.. بؿعـههك:  ) نم هههق فعههٌؾ مضههارع بضههؿ الفؿههزة الثاكقههة  )و نم والخؿسههقـ: 

فها بػهتح : فػقا  ا ط  أقصد. وكذا يف جؿقع الـَُسخ والشروح التهل اطؾعهت عؾقفها: إٓ ههرح 

هؽذا رأيتف يف الـَُسهخ  َأَأم، عؾهك وزن  َأَعهؿ،. وققلهف يف  ا   ط   الفؿزتقـ، أي  وَأَأم، وقال 

بههالرفع كههذا يف آخههر ُكَسههخ، وجههام يف بعضههفا بالـصهه   )ونحااُو  البقههت الثههاين والخؿسههقـ: 

 وإن رفعـاه: ففق مبتدأ مرفقع.   ِّ)ُ م . ففق مـصقٌب عؾك آهتغال: لؼقلف)ونحو   

عؾهك: إبهدال إلهِػ يهاًم. أن سهقبدأ بهالؽالم عؾهك قؾه   اباِّْم  ا ثؿ بعد ذلؽ يهتؽؾؿ 

 حروف العؾة بعضفا مـ بعض، وسقبدأ بذكر إبدال إلػ ياًم: أي قؾُ  إلػ ياًم. يؼقل:

ااااااا  اِّ   ْسااااااا خ ااااااا ِّ   ِّا ِ اااااااْئِّا  خ ِّواااااااا  خ

ِِِِّّّّ 

اااااااا   َِّاِّاْخ   ِّ  اااااااا َ سِّبااااااااواوس ِّ وِّااااااااا   
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّيفِّآ ااااااااا سِّ وِّ  ااااااااا ِّ ااااااااا ِّا تةنَاااااااااَِِّّ

ِِِّّّ 

 ِّ ْ ْ ااااااااااااااااااااااا  ِّ وِّ ا َ اااااااااااااااااااااااّ ِّخ 

ثؿ يـتؼؾ إلك الؽالم عؾك قؾ  القاو ياًم، وقؾ  القام واًوا.. قؾ  الهقاو يهاًم، وقؾه  القهام  

 واًوا، قؾ  القاو والقام بعضفؿا مـ بعض، فقؼقل:

 

َِّاِّ اغخ ِّا  واِّيفِّم  اِّا َ تِ ِّ َنخ ِّوا ِ   ا 

ِِِّّّ 

ِّال ئ خااااا ِّنحااااااُوِّا ِحااااااو     َ ِّمناااااِّْ حَاااااا

ِـُّ  ِِّّْْولَاااااا ااااااا  اااااا ِّ وِّت     ُِّ ْس َِّيِّ اااااااَ

ِِِّّّ 

اااْ  ِّخااا  اِّْباااٍاِّاَ ااا  ِّخَاااِّْ َاااَِّّ  

ااااااااااااْ ِّ    
   ااااااااااا خِّويفِّخِ

ِّو ححاااااااااااواِّخِ

ِِِّّّ 

َ اااااا   ِّواَ ااااا ُ ِّ و ااااا ِّيفِّا ِح
ِْ ِّولشااااا 

ِّااااا ِّانق اااائ  َس اااا ِّب اااااا ِّختاااااا ِّوا اااااواوِّٓمخ

ِِِّّّ 

ااااااااائ  ل  و  ِّو  ِْ َااااااااا  ُِّاْ غ  ِْ ِّ   َ  َااااااااا 

جهام يف بعهض الـَُسهخ: الُؿعهؾ،  اِّا َ تا  )يفِّم  وققلف يف البقت الخامس والخؿسقـ  

ّ  ِّ َنخ  أي:  َُ اِ ِّ ِّوققلف يف البقت السابع والخؿسقـ:  )يفِّم  اِّا    
   ا خِّويفِّخِ

)و اححواِّخِ

َ ا   : ههذا الؿقضهع لهقس  وغاَِّا َسا   يف  اباِّْم ا مقهال  ولش ِّْواَ  ِ ِّ و ا ِّيفِّا ِح

ِّا ن  ْ.ِّ، وٓ يف  قرها مـ ُكت  ا خ   ُمَحرًرا يف 

ِْ وققلههف يف البقههت الثههامـ والخؿسههقـ:  ااَ  بضههؿ القههام: ُيْرَضههقان، ويف  )   َ  َاا ُِّْاْ غ 

 بعض الـَُسخ: َيْرَضقان بػتح القام، وهق ٓ يغقر مـ آستشفاد هقًئا.

عؾهك قؾه  إلهػ والقهام واًوا. قؾه  إلهػ والقهام واًوا.  اباِّْم  ا ثؿ بعد ذلؽ يهتؽؾؿ 

 واًوا، فقؼقل مع كؾؿٍة مـ البقت السابؼ: الـؼؾ بالقام والـؼؾ بإلػ إلك

 

ِِّماااِّْ  ااا  ْس ِّغااا ِّب ااا   ِّوولااائِّابااا اُ ِّواوس

ِّ

ِِِّّّ 

ِّبااااااٍاِّ شاااااا ِّا ت اااااا ِف  ْس ِّوااااااا ِّ َااااااو 

ِّ َااااا   ـس اااااُ ِّا َغَااااااااوُمِّيفِّلَااااا ِّوُااس 

ِِِّّّ 

َ َااااااا   ِّ ناااااا ِّلَااااااـِّ م  ْ ُِّاقاااااا  ِّمااااااَ

ُِّاَِّا َااااااا ِّمااااااااات   ِْ ااااااااا ِّوواواِّاَااااااا ِّغ 

ِِِّّّ 

ِّاوِّمااااااِّْ  اااااا ِّ اااااا   ِّا قاااااا ِّٓمِّخ اااااا س

ِّماااااااا  ِْ ِِّّْاماااااا ِّ َقاااااااُ ا  تااااااا  ِّباااااا 

ِِِّّّ 

ََاااااااااااا       ِّ  ْ ُ  اااااااااااااا  ِّ ااااااااااااٍاِّإَاِّ س 

ْ  اااااااا   ِّوإِّْ ااااااااِّْ َنااااااا ِّ ُ   اااااا ِّو 

ِِِِّّّّ 

ااااااا   ِّخاااااااٍا ِّبااااااا  ولشَِّْ ااااااانشُِّْاْ   
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

هههذا الههذي يف جؿقههع  بااٍاِّ شاا ِّا ت اا ِف فؼقلههف يف البقههت التاسههع والخؿسههقـ، يف آخههره:  

ؿحؼؼهة تحؼقًؼها عؾؿًقها: يف لػظ فعؾ إمر. وُضبط يف بعهض الشهروح  قهر ال )ا ت  ِف الـَُسخ، 

وهههذا ٓ يرقههك إلههك تقققههػ هههذا الظههرف يف )بااٍاِّ شاا ِّا ُتاا ِف ِّعؾههك لػههظ الؿبـههل لؾؿجفههقل: 

 إلػقة.

رحؿف اهلل تعالك فصالً تابًعها لفهذا البهاب، فقؼهقل: فصهٌؾ، وههذا  ابِّْم   بعد ذلؽ يعؼد 

يعـل بػتح الػهام وضهؿفا.  الػصؾ عؼده يف مسللٍة واحدة: وهل اعتالل ِٓم  ُفْعَؾك، أو  َفْعَؾك،

َفْعَؾك.. َفْعَؾك: الالم هق الحرف الثالث. إذا جامت الالم حرف عؾة: فؿا الحؽؿ حقـئهٍذ؟ يبهقـ 

 ذلؽ يف هذا الػصؾ الذي عؼده يف بقتقـ، فقؼقل:

َخ ِّ  اا ِّا ااواُوِّباا   اا ِّاتاا    ْ ِّماآِِّْمِّخ 

ِِِّّّ 

ِّ تقااااوأِّال   خاااا ِّلاااا َاِّا  اااا   
ِّااااا  س

ْ اااا  ِّ  باااا   اتِّلااااا  ِّٓمُِّخْ  اااا ِّو 

ِِِّّّ 

آِِّّاخ اااا   ِّو ااااوُِّْ  ااااوأِّناااا َاخ

الالم قبؾ إلػ الؿؼصقرة، والهالم يف تؼهقى:  -َفْعَؾك-فتؼقى: عؾك وزن َفْعَؾك، والالم  

 
َّ
َيِؼهل، َيِؼل..َيِؼهل، -حرف القاو. لؽـ تؼقى ملخقذة مـ ماذا؟ مـ أي فعؾ تؼهقى؟ مهـ  َوقِهل

قؼهل، لؽهـ العهرب يف ٓم َفْعؾهك يؼؾبهقن إذن فالالم واو أم يام؟ َيِؼل، لؽان عؾك الؼقاس ُيؼال: 

القام واًوا، فقؼقلقن: تؼقى. طق .. ويف ُفْعَؾهك بالضهؿ، بهالعؽس: ُفْعؾهك، مثهؾ دكقها.. دكقها، مها 

يهدكق، مهـ -مهـ مهاذا؟ مهـ  دكها مهلخقذةدكقا، يهام. لؽهـ دكقها  الؿـطقم يفالالم عـدكا يف دكقا؟ 

 و ياًم فصارت: دكقا. دكقا، فُؼؾبت القا-القاو، فؼقاًسا ُيؼال: ُفْعؾك

كعؿ. ثؿ يعؼد فصالً آخر، وهذا الػصؾ يف عشرة أبقات، يعؼهده يف عشهرة أبقهات، ويهتؽؾؿ 

فقف عؾهك ثهالث مسهائؾ. الؿسهللة إولهك: قؾه  الهقاو يهاًم إذا جامعهت القهام وأولفؿها سهاكـًا. 

ة الثالثة: قؾه  الـهقن الؿسللة الثاكقة: قؾ  القاو والقام ألًػا إذا تحركا واكػتح ما قبؾفؿا. الؿسلل

 مقًؿا.

أما الؿسللة إولك وهل قؾ  القاو ياًم: إذا جامعهت القهام وإولهك مـفؿها سهاكـة، يعـهل 

تؼهقل  -تؼهدمت الهقاو أو تؼهدمت القهام-مفؿا اجتؿعت واو ويام.. مفؿها اجتؿعهت واو ويهام 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

يهام ثهؿ تهد ؿ: اجتؿعا، مفؿا اجتؿعا وإولك ساكـة: فؿاذا تػعؾ؟ يج  أن تؼؾه  الهقاو إلهك 

اباِّْسقام كاكت القاو إولك أو الثاكقة، يج  أن تؼؾه  الهقاو يهاًم ثهؿ تهد ؿ. ويف ذلهؽ يؼهقل 

 رحؿف اهلل: م   

 

ِّوااااااا   ِّمااااااِّْواوس ُْ ِّا ْساااااااِّْا ساااااا ب ْْ ِّإ

ِِِّّّ 

ِّ   ِااااااااا   ِس ِّوا  ااااااا ِّوِماااااااِّْ ااااااا و

ِّا  اااااااا ُِّْمْ الَاااااااااا   ِّا اااااااااواو  ِّخَاااااااا  خ

ِِِِّّّّ 

ِّالَااااا ِّمااااا ِّ ااااا ُِّاِتاااااَ   ِّو اااااٍِّم  ااااا خ

د.. َسقِّد، َسقِّد: هذه عؾك وزن: َفْقِعؾ.. َفْقِعؾ، يعـل زدكها فقفها يهام: َفْقِعهؾ. و يف ققلفؿ: َسقِّ  

يسقد، العقـ -يسقد، يسقد: العقـ واو، خذ: َفْقِعؾ مـ  ساد-َسقِّد ملخقذة مـ ماذا؟ مـ  ساد

ة: فؼؾبـا  َفْقِعؾ، العقـ: واو، إذن سـؼقل: َسْقِقد.. َسْقِقد، اجتؿعت القام والقاو، وإولك ساكـ

 يؿقت، وهؽذا.-القاو ياًم وأد ؿـا، فصارت: َسقِّد، وكذلؽ: َمقِّت مـ:  مات

متهك  -القاو والقام-ذكر يف الثاكقة: هل قؾ  القاو والقام ألًػا: إذا تحركا واكػتح ما قبؾفؿا 

ؿها ما تحركا بػتحة أو ضؿة أو كسرة، متك ما تحركا، واكػتح ما قبؾفؿها: فنهنؿها ُيؼؾبهان ألًػها. ك

يبقع، باع: أصؾفا َبَقَع، القام تحركت بػتح ما قبؾفا، فؼؾبت ألًػها، فؼهال: -قؾـا قبؾ قؾقؾ يف:  باع

 باع. وبذلؽ يؼقل ابـ مالؽ رحؿف اهلل: 

ِّ  ُ اااااااْ ِّ ِّبتح ااااااا س ِّ وِّواوس ِِّمااااااِّْااااااا  س

ِِِّّّ 

ُِّمت ااااااا   َس اااااا ِّ باااااااِ ْ ِّب اااااا ِّخاااااات ِّ  ِ خ

ااااااْ ِّ  ِّا تاااااا   ِّوإُِّْتاااااااِِّْ   ِّإُِّْ اااااا   

ِِِّّّ 

ِّالَااااا ِِّا ااااا   ااااا إ ااااا    ِِّمِّومااااا ُِِّّٓاا 

ِّالاااااااااَ ِِّ  ااااااااا   ْس ِّإ   شاااااااا ِّبس  ااااااااا

ِِِّّّ 

ِّا ت  ااااااااُ ِّخَشاااااا ِّ اااااا ُِّ  ِاااااا   ِّ وِّااااااا  س

ِ ااااااااا   ِّوخ  ااااااااا س ِّخ    ُْ ِّو اااااااااَِّ اااااااااَ

ِِِّّّ 

 ٓ ِّو  اااااااااااو 
َ اااااااااااا س ِّ ةاْل

َِّاِّ خ اااااااااااا  س

ِّمااااااااِّْاخت ااااااااا   ِّوإِّْاااااااا ِّْ    اااااااا  

ِِِّّّ 

اااااااا   ْ ِّو اااااااُِّْ     َ اااااااِ  ِّت  ِّوا  اااااااَِّْواو 

ِّوإِّْ حااااااا خََِّْاِّاَ اااااااا  ِّاتاااااااُتِحْ 

 

 ِّ ِّ و    َ ِّ اااااا ِّاحاااااااُِّْ ااااااح ِّو ااااااات 

ِّمااااا ِّآِ ااااااُ  ِّ ااااا ِِّ ااااااا ِّمااااا   ُْ ِّو ااااااَ

ِِِّّّ 

ِّ ِّْاساااااا َ   ِّاخااااااَِّآتااااااِّْوالاااااائ 

ِّ وِّواوس وققلف يف البقت الثامـ والستقـ:   ُحذفت، أو خػػـاهها بالحهذف والـؼهؾ،  )مِّْا  س
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ِّ وِّوكهذا يف جؿقههع ُكَسههخ التحؼقههؼ. وجهام يف بعههض الشههروح بالتؼههديؿ والتههلخقر: أي  )مااِّْواوس

بخهط - ابِّْم  مبػتح الفؿزة وضؿ الصاد، كذا يف كسخة  )  ُ    آخر الشطر: . وققلف يفا  س 

بشا  ِّا ا اِّْباِّْوكت  فققفا  صح، يعـل هذا هق الصهحقح، وكهذا ضهبطفا أيًضها  -ابـ هشام

. وجههام يف أكثههر الـَُسههخ مااِّْإ  َاا  ا َ ااشواأسِّ ا نسااخ سِّ، صههاح  ابااِّْم  اا ، تؾؿقههذ ا نحاا  

 )ُ ِ ا  وههذه الروايهة الؿشهفقرة الثاكقهة  )ُ ِ   .د، أي: والشروح، بضؿ الفؿزة وكسر الصها

 .متصؾ،- ُأِصؾ،: التقجقف سـاد هل الؿـاسبة لؾشطر الثاين، لقسؾؿ البقت مـ عق  

. ولؽهـ ،التقجقهفعقهُ   سهـاد  ػهل البقهتفمتصؾ، -وأما عـ الرواية الؿصححة:  َأُصؾ

ِّ اباْالضبط إول الؿصحح هق ظهاهُر ههرح  مالهؽ ههرح إلػقهة؟ ههرح لؾبقهت. ابهـ  م  ا س

كهان أصهالً. وضهبط ههذا  )  ُ ا   إصؾ. وهذا البقت يف إصؾ: إذ قال يف ههرحف: ومعـهل 

َكَؽهُرَم، يف الؿعجؿهات:  )  ُ ا  يف الؿعجؿهات، ههق  ابِّْم   الؾػظ هبذا الؿعـك الذي ذكره 

لبـام لؾؿجفهقل: با )ُ ِ   أما الضبط الؿشفقر:  )ُ ِ   .َأُصؾ الشلم: صار أصالً، ولقس فقف 

فال وجف لف: ٕن الػعؾ ٓزٌم لقس متعدًيا: فال يصح بـاؤه لؿجفقل لعدم وجقد مها يـهقب عهـ 

ٕكف ٓزم، فال ُيبـهك  )  ُ   يف حقاهقف عؾك إلػقة، قال: الؿتعقـ  ابِّْم  مالػاعؾ. فؾذا قال 

 لؿػعقل، ولؿ ُيسؿح فقف.

ِّا تويف البقت التاسع والستقـ ققلف:   )إِّْجام يف بعض ُكَسهخ مهـ الشهروح:     ِّإُِّْ    

 ُ    ِّا ث ين .

ِّم ِّآِ ُ   ِّويف البقت الرابع والسبعقـ قال:   ُْ بهالرفع، وهؽهذا يف أكثهر الـَُسهخ، وجهام و َ

ِّم ِّآِ     .يف بعض الـَُسخ بالـص ، أي:  ُْ ِّ)و َ

 ثؿ يختؿ ابـ مالؽ هذا الػصؾ، بالؽالم عؾك قؾ  الـقن مقًؿا، فقؼقل: 

ِّبااااااا ْ ِّو  ااااااا   ااااااا ِّا ناااااااو َخ ِّ ِّا  ااااااائِّمَ

ِِِّّّ 

ِّب اااااَ ِّان ِاااااٍا  ْْ ااااا  َ ِّإَاِّ ااااا ُِّْمّساااااَانخ ِّخ

ِّب اَ  وققلف:   ْْ ا بهت: يعـهل قطهع، هؽهذا يف أ ؾه  الـَُسهخ والشهروح، وجهام يف بعهض  )م 

ِّبَّ الـَُسخ:  ْْ  َ ك فاكبذه. )  ـْ بث ِسرَّ  بالثام. مثؾ: َم



 

 

 

 فتح ألفيت ابه مبلك يف الىحى 258

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ْ  ِّبا ِّا  ائ رحؿف اهلل تعالك:  ابِّْم   وققل   )با ِّا  ائ عهـ ذلهؽ    ا اباِّْمَعبَّهر  )و  

َقْؾًبها، أي قؾه  الـهقن مقًؿها. التعبقهر عهـ ذلهؽ بالؼؾه ، ههق -َيْؼؾِهُ  -ومصدره: الؼؾ   َقَؾهَ  

الؿعههروف عـههد الؾغههقيقـ والـحههقيقـ وأهههؾ التجقيههد الؿتؼههدمقـ، وأمهها تسههؿقة بعههض أهههؾ 

، ولهقس يف التجقيد الؿتلخريـ باإلقالب: فال وجف لف يف الؾغهة: ٕن اإلقهالب مصهدره: َأْقَؾهَ  

َقْؾًبها، فهنن الهذي  هرهؿ أهنهؿ -َيْؼؾِهُ  -إْقالًبها، وإكؿها الهذي فقفها:  َقَؾهَ  -ُيْؼؾُِ  -الؾغة  َأْقَؾَ  

-إْظفهاًرا، واإلد هام:  أْد هؿ-قاسقا عؾك اإلظفهار، واإلخػهام، واإلد هام. فاإلظفهار:  أْظَفهرَ 

ًٓ، لؽهـ اإلقهالب لهقس:  َأْقَؾهَ ، إْفَعها-إْخَػاًم، كؾفا عؾك:  أْفَعؾ-إْدَ اًما، واإلخػام:  أْخَػك

قؾ.. لق أردكا أن كعرب بالػعؾ: فؼؾ: َأْقَؾَ  الؿقؿ كقًكا؟ ٓ، اكؼؾ . طق  لؽهـ ٓ يغضه  عؾقـها 

 أهؾ التجقيد. أهؾ التجقيد الؿتؼدمقن يعربون  بالؼؾ ،.

 رحؿهف اهلل تعهالك، فصهالً رابًعها مؾحًؼها هبهذا البهاب، ابِّْم   طق ، أيًضا بعد ذلؽ يعؼد 

ويعؼده يف عشرة أبقاٍت أيًضا، ويتؽؾؿ يف ههذه إبقهات جؿقًعها عهـ مسهللة واحهدة، وههل كؼهؾ 

حركة القاو والقام إلك الساكـ قبؾفؿا. كتؽؾؿ عؾك كؼؾ حركة القاو والقام إلك الساكـ قبؾفؿها. 

َيْؽُته .  يعـل إذا قؾـا: َذَهَ ، فـؼقل يف الؿضارع: َيْذَه ، وإذا قؾـا: َكَتَ ، كؼقل يف الؿضهارع:

إول مػتقح  يهَ، والثاين ساكـ  يؽهْ، والثالهث مضهؿقم  َيْؽُته ، عؾهك وزن  َيْػُعهؾ،. طقه ، 

َيْؼُتهؾ، كريهد:  َفَعهَؾ، -َيْػُعؾ، مـ:  َقَتَؾ -َيْؽُت ، كريد:  َفَعَؾ  -َيْػُعؾ، مـ:  َكَتَ  -كريد:  َفَعَؾ 

َيْػُعهؾ، مها -َفهه َعهه َل،   َيْؼهقوم - قههَ َو مَ  َيْؼهقوم، ههذا ققاسهف-َيْػُعؾ،،   َقهَقمَ -مـ الؼقام:  َفَعَؾ 

الذي حدث؟ أما  َقَقَم، فتحركهت الهقاو واكػهتح مها قبؾفها، فُؼؾبهت ألًػها، فصهارت  َقهام، ههذا 

اإلعالم َذكر بؿا جام قبؾ ذلؽ. أما َيْؼهُقوم، وقعهت الضهؿة عؾهك الهقاو، والضهؿة بـهت الهقاو، 

م بهقـ إم وبـتفها؟ سهــؼؾ ههذه الحركهة فحصؾ بذلؽ ثَِؼؾ: كلكف اجتؿعت واوان. كقهػ كُ  ػهرِّ

إلك الساكـ قبؾفا. ما معـك حهرف سهاكـ؟ خهالل.. خهالل.. خاكهة خالقهة، فــؼهؾ الضهؿة إلهك 

الحرف الساكـ:  َيْؼُقوم، اكؼؾ الضؿة إلك الؼاف، ماذا تؽقن؟  َيًؼقم، ههذا الهذي تؽؾهؿ عؾقهف 

ومها قبؾفؿها سهاكـ: كـؼهؾ حركتفؿها إلهك . القاو والقام يف مثؾ ذلؽ، إذا تحركتا ابِّْم   أن 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

الساكـ قبؾفؿا مـ أجؾ التخػقػ. وهذا ُيسؿك إعالل.. بؿاذا؟ بالحذف؟ هذا إعالل بالـؼهؾ. 

 اإلعالل قد يؽقن بالؼؾ ، وقد يؽقن بالحذف، وقد يؽقن بالـؼؾ. هذا إعالٌل بالـؼؾ.

ِِِِِّّّّّوبذلؽ يؼقل ابـ مالؽ رحؿف اهلل تعالك: 

ِّانقاااااِ ِّا ت  َ ااااا   ِّ ْس ِّماااااْ سااااا   ِّح اااااا  

ِِِِّّّّ 

ِّ اااااةبِْ  ِّخ ااااا س  ْ َِّْْمااااا ِّيفِّا  اااااَ َِّيِّ ِااااا

ِّوٓ  ِّ  جااااااائس ِّماااااا ِّ ااااااِّْااااااااِّْخ ااااااا  

ِِِِِّّّّّ 

ُِّ ِ ااااااا   َ اَلِّ وِّ مااااااااوأِّبااااااا مس ِّ ااااااا ْب

 ُِّْ ِّومثاااااا ِّخ ااااااِ ِّيفَِّآِِّّ اااااا  ِّاتااااااا

ِِِِّّّّ 

 ُِّْ ْتااااااا ااااااا م  ِّمغااااااا ا خ ِّوخَااااااااِّْو  ِّغ 

ِّ   َ  ااااااااااا     َ ُِّ ِحاااااااااا اااااااااا   ِّوِمْ   

ِِِِِّّّّّ

ِّاَخ ااااااااااا  ِّواتت  ااااااااااا    ِّو  ِاااااااااا  

ِّ ِِّ ِ  ِّ ااااٍا ِّاَ اااا  ِّوا تاااا ِّا اااا مِِّ ااااو 

ِِِِّّّّ

 ِ اااااااا   ِّو اااااااٍخش ِّب  نقااااااا ِّابَااااااا ِّ  

ِِِِّّّّ ِّماااِّْا حاااٍفِّوماااِّْنقااا سِّ ِّومااا َِّخ ااا  س

ِِِِِِّّّّّّ

ااااااااااْ  َِ اااااااااا ِّ   ِّبااااااااااِّْ اغخ ِّخَ  اااااااااو  

ِّ ِّ َُ ْاِّ  ااااحَ  ٍ اااا ِّون  ْس ِّوم ااااو ـس ِّنحااااوِّم َاااا

ِِِِِِّّّّّّ

َِّيِّا اااااااااواوِّويفَِّيِّا َااااااااا ِّا اااااااااتش  

ِِِِّّّّ ا ااااا   ِّا َ  اااااو ِّمااااِّْنحااااِوِّ   َِ ِّو ااااح

ِِِِِّّّّّ

َِّاو   ااااااا ِّإِّْ اااااااِّْ تحااااااا ِّإلااااااااو 

ِّ ِّ ااااٍاِّ ااااٍوِّولشااااَِّْلاااا ِّا   ااااو ِّمااااْ

ِِِِِّّّّّ

ِ ااااااْ  ِّا 
َس ِّ وِّخاااااا  ـس ِّلَاااااا َِّيِّا ااااااواوِّٓم 

ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّ ِّخاااااااا ِّناااااااَومِِّ ْس ََاااااااا ِّو اااااااا عِّنحااااااااوُِّن

ِِِِِّّّّّ

ِّ اااااااااٍوَ ُِّنَاااااااا   ََااااااااا مس ِّونحاااااااااوُِّن

َِّْْم ِّيف وققلف يف البقت السادس والسبعقـ، يف الشطر الثاين: ِِِِِّّّّّ
ـٍ  )َيِّ ِ ، آٍت  أصؾف  ذي لِْق

ولؽهـ وكؽتبهف كؿها كطؼـهاه، زة وكؼؾـا حركتفا إلك الساكـ قبؾفا، وههذا واضهح. ثؿ حذفـا الفؿ

 كقػ ُيؽَت ؟

ؽسهقرة، ٕن الذي يظفر لل أن أصح ما ُيؽت  بف مثؾ ذلؽ، أن ُيؽت   اٍت، بللػ وتهاٍم م

كهة  اٍت، طقه ، كحهـ مهاذا حهذفـا أن؟   اٍت، مؽقكة مـ ماذا؟  اٍت،: هؿزة وألهػ وتهام مـقَّ

، وهل هؿزة قطع ولقست هؿزة وصؾ  اٍت، حذفـا الفؿزة، وكؼؾـا حركتفا، فؿها حذفـا الفؿزة

الذي بؼل؟ بؼل هؿزة قطع، أم هؿزة وصؾ، أم ألػ مدية؟ بؼقت إلهػ الؿديهة، بؼهل إلهػ 

الؿدية، فـؽتبفا بللػ وتام، هذا الذي بؼل مـ الؽؾؿة. لهق وضهعت عالمهة الؿهد، كلهنها هؿهزة 

ههذا ٓ يصهح، ولهق وضهعـاها عؾهك ههؽؾ هؿهزة وصهؾ يعـهل وألػ، الؿدة هل هؿزة وألػ، 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

ألػ وفققفا ص صغقرة، هذا ٓ يصح: ٕهنا لقست هؿزة وصهؾ، وإكؿها ههل ألهٌػ مديهة، فهال 

ك عـهد البهدم،  يؿؽـ أن ُتـطؼ هذه الؽؾؿة ابتداًم أبهًدا: ٕهنها لقسهت مبهدومة هبؿهزة وصهؾ ُتَحهرَّ

 واهلل أعؾؿ.وإكؿا صارت مبدومة بللػ مدية، ففذا الذي يظفر، 

ِْ وققلف يف البقت الُؿتِؿ الثؿاكقـ، الشهطر الثهاين:  ا   ههذا الهذي يف جؿقهع ُكَسهخ  )ابَا ِّ  

اِّالتحؼقههؼ، والشههروح التههل اطؾعههت عؾقفهها، سههقى بعههض الشههروح الؿتههلخرة: فػقفهها:  )ناا َاخ

. ِْ     ِّ

ِّمِّْا حٍفِّومِّْنق س ِّويف البقت الحادي والثؿاكقـ، يف ققلف:   بعهض جهام يف وم َِّخ   س

ِّ)مِّْا نق ِّومِّْ ٍفس .الـَُسخ بالتؼديؿ والتلخقر، أي 

اْ ِّوققلف يف آخر البقت الحهادي والثؿهاكقـ:   َِ احتؿهؾ أن يؽهقن اسهًؿا، ففهق خهربٌ، أي   

، وهذا الذي ذكره الشقخ  ـُ يف إعهراب إلػقهة،  واباِّْطو اوْ، إ ا اَِّإ  َا يف  محا اَ َقِؿ

اه:  التهل تضهبط إبقهات الؿؼقهدة   با ِّ َا ْكسهخة  ، ووجدتهف يفا  واماـِّا  َساَ الهذي سهؿَّ

ْ  ِّبالسؽقن وبحركة اإلعراب:  
َِ  ففق فعٌؾ ماٍض، وكالهؿا محتؿؾ... محتؿؾ.  

ثؿ بعد ذلهؽ عؼهد فصهالً خامًسها، ألحؼهف ببهاب اإلبهدال، عؼهده يف بقتهقـ، وتؽؾهؿ يف ههذا 

اًم. آفتعهال:  افتعهؾ، الػصؾ عؾك مسللٍة واحدة، وهل إبدال فام آفتعال تاًم. وإبدال تائهف طه

الػام يف افتعؾ قد ُتؼؾ  تاًم، والتام يف افتعؾ، التام قد ُتؼؾ  طاًم. يعـل لق أردكها مهثالً:  افتعهؾ، 

افتتح، ما يصقر يغقروا هلم، لؽهـ لهق أردكها  افتعهؾ، مهـ: وصهؾ... وصهؾ، -مـ ققلـا:  فتح

الحهرف إصهؾل إول، والعهقـ: لؽان يج  أن ُيؼهال يف الؼقهاس مهاذا؟ اْفَتَعهَؾ، الػهام: يعـهل 

الحرف إصؾل الثهاين، والهالم الحهرف إخقهر الثالهث. ثهؿ تضهع هؿهزة يف البدايهة وتهام بعهد 

الػههام، فؽـههت تؼههقل يف  افتعههؾ، مههـ وصههؾ: اكتؼههؾ.. اكتؼههؾ مههـ الحههرف إصههؾل إول واو: 

بعهدها، فـؼهقل:  وصؾ، اكتؼؾ، ثؿ إن الهقاو ههذه التهل ههل فهام ُتؼؾه  تهاًم، فتؾتؼهل بالػهام التهل

اتصؾ. وهؽذا لق أخذكا  افتعؾ، مـ القسر.. القسر، إذن فلولف يهام، كـها كؼهقل  افتعهؾ، ايتسهر، 

ثؿ دخؾت القام هذه التل وقعت فاًم فـد ؿفا فـؼقل: اتسهر، ويف ذلهؽ يؼهقل ابهـ مالهؽ رحؿهف 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 اهلل:

ُِّ ْباااااااِ ٓ َِّوِّا  اااااااَِّْخ  ااااااا ِّيفِّاخت ااااااا  س

ِِِّّّ 

ِّو ااااااٍِّيفَِّيِّا شَااااااِ ِّنحااااااوِّائااااااتا  

 ِّ ِْ ِّط  اااااااا ِّاخت اااااااا  ُِّاَِّإَاااااااا ُِّمْ   ااااااااا

ِِِِّّّّ 

ِّيفِّاَاِّْوا ََِّواَ ااااااااااااا َِّإِّبقااااااااااااا  

ُِّ ْباِ ٓ ِّيف البقت السادس والثؿاكقـ ققلف:    يريهد أن يؼهقل: حهرف َوِّا  َِّْخ   ِّيفِّاخت ا  س

ههذا الهذي يف أكثهر ُ ْباِ ٓ ِِّّالؾقـ إذا وقع  فاًم، يف  افتعال، يبدل  تاًم، وققلف يف آخر الشهطر:   

 بؾػظ فعؾ إمر.)  ْبِ ٓ ِّويف بعضفا  الـَُسخ،

ِْ ِِّّوققلف يف البقت السابع والثؿاكقـ، يف الشطر إول:   يريهد أن ط   ِّاخت ا  ُِّاَِّإَا ُِّمْ   ا

 إذا كان بعد حرٍف ُمطَبؼ: فنكف ُيَرد طاًم.ِّيؼقل: تام  آفتعال،

ده يف ثالثههة ثههؿ يههذكر بعههد ذلههؽ فصههالً سادًسهها، ُيؾحؼههف هبههذا البههاب، بههاب اإلبههدال، ويعؼهه

أبقات، ويتؽؾؿ فقفا جؿقًعا عؾك مسللة واحدة، وهل اإلعهالل بالحهذف.. اإلعهالل بالحهذف، 

كؼؾهه  حرًفهها إلههك حههرف، وقههد يؽههقن  -ذكركاههها يف البدايههة–ٕن اإلعههالل قههد يؽههقن بالؼؾهه  

اإلعالل بالـؼؾ، كؿها رأيـها يف كؼهؾ الحركهة، وقهد يؽهقن اإلعهالل بالحهذف، كحهذف الحهرف 

 عؾقف، فعؼد هذه إبقات لإلعالل بالحذف، فؼال رحؿف اهلل:وُكَسؾِّؿ 

 

ااااااا  و    ِّمااااااِّْ   ِّخااااااةم ِّ ماااااا ِّمغاااااا اعس

ِِِّّّ 

أسَِّا ِّاطاااااااااا َ  اااااااااا   ِّا ااااااااااٍفِّويفِّ    

ِّيف  ِّاتتَاااااااا   ااااااا   ِّو اااااااٍفِّمَاااااااِ ِّ ْخ  

ِِِِّّّّ 

ِّوبِنَْت اااااااااااا ُِّمَتِ اااااااااااا   ِّمغاااااااااااا اعس

ِ  اااااُ ِّاتاااااُت َ   ِّ  اااااُ ِّو ِ اااااُ ِّيفِّ  

ِِِّّّ 

ااااااااْ ُِّْنِقااااااااا   ِّوِ اااااااااْ ِّْيفِّا اااااااا ِْاِّْو  

اا   يؼههقل يف كحههق   إذا أردت إمههر مـههف، فنكههؽ تؼههقل:  ِعههد، فتحههذف الػههام، ويف  )و   

ا الؿضارع مـف تؼقل:  َيِعد، وتحذف الػام. يؼقل:  فام أمٍر، فام أمٍر أو فام مضارع مهـ   و       ،

ِِِّّّتحذففا، يعـل الحرف إول. طق :

ِّيف ِّاتاااااااتَ   ااااااا   ِّو اااااااٍفِّمَاااااااِ ِّ ْخ  

ِِِّّّ 

َ تاااااااااااا ِّمت اااااااااااا  
ِّوبِنس ِّمغاااااااااااا اعس

يؼقل الػعؾ الذي عؾك وزن  َأْفَعهَؾ، مثهؾ  َأْكهَرَم، كقهػ تهليت بؿضهارعف؟  َأْكهَرَم، تؼهقل:  
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- ُيْؽِرم، أيـ هؿزة أكرم؟ حذفتفا، ولق ذكر ا يف الؿضارع، لؽـت تؼقل كؿا تؼهقل:  دحهرج

يهمْكِرم، لؽهـ الفؿهزة هـها ُتحهذف. ههذا ققهاس  َأْفَعهَؾ، تحهذف الفؿهزة مهـ -يدحرج،  َأْكَرَم 

 تَ قَ ـْ ف، مـ مضارعف ومـ ماذا؟ ومـ بِ مضارع
ِّ
تؼهقل يف اسهؿ  فنكَؽ الققت، يعـل: اسؿ الػاعؾ:  ل

ُيْؽهِرم، ففهق  ُمْؽهَرم، ٓ تؼهؾ: -ُيْؽِرم، ففق  ُمْؽهِرم، واسهؿ مػعهقل:  َأْكهَرم-الػاعؾ مـ  َأْكَرَم 

 ممْكَرم. 

ِ  ُ  كعؿ. وأما  ْؾُت أو ظِْؾهُت، فنن يف آجتؿاع لألمثال: فاحذف إحداها، فتؼقل:  ظَ  )  

 ففذا أيًضا مـ اإلعالل بالحذف.

 إن كان ثؿة أسئؾة سريعة، لؿ يبؼ لـا إٓ باب واحد، كـفقف إن هام اهلل قبؾ الصالة. كعؿ.

 بخصقص هؿزة الػعؾ:  َأْكَرَم،. سؤال:ال

أيـ الفؿزة؟ َأْكهَرَم: فقفها هؿهزة، ُيْؽهِرم: مها يف هؿهزة، حهذفـاها، مها قؾبـاهها إلهك اجلواب: 

 .ررٍف آخح

ِّفرٍد؟ مْ أَ  ،،فرًدا  ِّالرابع والثؿاكقـيف البقت : سؤالال

َسِّاجلواب:  ِّا ِ ْ ،ِّخ 
َس ِّلَـِّ وِّخ  ِّ.ِّكعؿِّ،)َيِّا واوِّٓم 

ِّبخ وُِّا    ِّا َغ اع،ِّوا ا  ِّ ِّْ     ِّا ح  ف.سؤال: ال

كـظر إلهك  الؿضارععـدما كؽشػ عـ  أصالة الَحْرف،ِّالؿضارع أهؿ ما يؽشػ: اجلواب

يسهعك، مها كشهػفا، -يرمل، كشػفا الؿضارع، وأما  سهعك- رمك، ويؼقم،- قام كهلؿصدر، ا

 ، ففل بالقام.ًقاعْ كـظر لؾؿصدر: َس 

اكتفقـا يا إخقان، فنذن كستعقـ اهلل عز وجؾ لـدخؾ جؿقًعا إلهك البهاب إخقهر مهـ أبهقاب 

رحؿهف اهلل   اباِّْم  اهذه إلػقة الؿباركة، وهق الباب الثاين والسبعقن، باب اإلد ام، وعؼده 

تعالك يف ثؿاكقة أبقات، وفقفا يذكر ثالث مسائؾ. إولهك: قاعهدة اإلد هام العامهة ومها ُيسهتثـك 

مـفا. والؿسللة الثاكقة: ما يج  فقف اإلد هام أو الػهؽ، مها يجه  فقهف اإلد هام، ومها يجه  فقهف 

ج إلهك ههرح. الػؽ. الؿسللة الثالثة: ما يجقز فقف اإلد ام والػؽ. واإلد ام معهروف، ٓ يحتها
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

يؼقلقن: اإلْد هام، وههق مهـ  وا اوخَوْيؼقلقن: اإلدِّ ام،  ا    اَْوالؿتؼدمقن مـ  وتَ واْ

الؿصههطؾحات التههل  ؾبههت فقفهها مصههطؾحات الؽههقفققـ عـههد الؿتههلخريـ. أكثههر الؿتههلخريـ 

 يستعؿؾقن مصطؾح اإلْد ام.. الفؿزة.

 طق ، قال رحؿف اهلل تعالك يف بقان قاعدة اإلد ام العامة:

َْالْ  ِّ
ِّيفِّ  َ س ِْ َ  َ ُِّمح  ِْ َ ِِّمث   ِّ و  

فبقـ الؼاعدة العامة أن الؿثؾقـ إذا كاكا يف كؾؿٍة واحدة: فإصهؾ فقفؿها اإلد هام، ثهؿ بهقـ 

 ما ُيستثـك مـ هذه الؼاعدة العامة، فؼال: 

ااااااا سِّ ِّو ِ   ُ ااااااا س َُ ِ ِّو ثاااااااِ ُِّ ااااااا   َِ   ِِّّٓ

ِِِّّّ 

ِّابااا    َ ِّوِّٓ    ااا
ِّو    اااِئِّوِّٓ ُجسااا س

 ِّ شَاااااااااااا     ِّيفِّا ِاااااااااااْ ِِّّوِّٓ   ٍَ اااااااااااا ِّو  

ِِِّّّ 

ُق ِاااااااااا   ِّخ  ِّبنقاااااااااا س ِّونحاااااااااِو ِّخاااااااااا  

شَ     ِّوققلف يف البقت الثالث والتسعقـ:    هق فعهٍؾ مهاض، ُيؼهال: هقؾهؾ الرجهؾ إذا وِّٓ  

ـِ جهر: وٓ  قال: ٓ إلف إٓ اهلل، وهق الؿراد بف يف هذه الؿسللة. وُضبِط يف بعهض الؿراجهع بتـهقي

ِّيفِّا ِاْ  ِِّّـا. وكذلؽ يف آخر الشهطر:كفقؾٍؾ: وهذا مخالػ لؾؿراد ه ٍَ ا أي وههذَّ يف الػعهؾ )و  

 .،لِؾٍ  أَ  :ضل: الَِؾ، ولقس الؿراد بف آسؿالؿا

ِِّّثؿ بعد ذلؽ اكتؼؾ إلك بقان ما يجقز فقف اإلد ام والػؽ، فؼال رحؿف اهلل: 

ا  ٍ اااااا اِلااااااَِّْوِّْ   ََ ااااااَ ِّاْخُاااااااْ ِّوا ِّو   

ِِِّّّ 

ِّ ااااااااٍاِّ ِّنحااااااااُوِّ تج اااااااا ِّواتااااااااتت  

 ِّ ِْ ِّابُتاااااا يِّ اااااا ِّا ت ااااااا ومااااا ِّبت  اااااااا

 

ََِّْا ِحاااااااا     ِّ  ااااااا ِّ ااااااا ِّ ت  ااااااا
ِْ ِّخَاااااااا

، عقـهف يهام، وٓمهف يهام، هؾهؽ فقهف  
َ
فذكر أن الػعؾ، إذا كهان ٓمهف وعقـهف يهاميـ، مثهؾ حقِهل

 محؿهٌد بلمهان. وهؿها يف ققلهف تعهالك: 
َّ
 محؿهٌد بلمهان، ولإلد هام تؼهقل: حهل

َ
الػؽ: فؼؾ: حقِل

َ ن  سِّ﴿ ِّب  ْْ   ِّ َ   ِّ ْْ َ  ِّم  ا ْح َ ن  سِّ﴿ِّوهل قرامٍة سبعقة: [13ٕن    ]اِّ﴾و  ِّب  ْْ   ِّ َ   ِّ ْْ َ  ِّم  ا ْح  .﴾و 

 تجؾك، أو  تتعارفقا،. لؽ أن تػؽ  تتجؾك، ولهؽأيـ كه  توكذلؽ يف الػعؾ الذي ُضبِط 

تدِ ؿ، وإذا أد ؿت حقـئٍذ: ٓبد أن تصؾفا بؿها قبؾفها: ٕن اإلد هام سهقجعؾ إول سهاكـًا:  أنْ 

، كههلن تؼههؾ مههثالً يف الػههؽ: إمههقر تتجؾَّههك، ويف اإلد ههام: إمههقر فالبههد أن يؽههقن قبؾفهها هههلم
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

تجؾَّك. هذان جائزان، وكذلؽ:  استرت، يف:  افتعؾ، إذا كان عقـف فام، فتجتؿهع تهامان، لهؽ أن 

تػؽ: زيٌد استرت، ولؽ أن تد ؿ، فنذا أد ؿت: فنن حركة التام  إولك:  استهَ، ستـؼؾفا إلك مها 

َّٓ متك بهف السقـ، فـستغـل عـ هؿزة القصهؾ: ٕن القصهؾ ٓ ُيهقبؾفا:  إسه، فتتحرك  لجهذِب إِ

ك الساكـ، وأكه السهاكـ فتؼهقل: سهتَّر، زيهٌد اسهترت، أو: زيهٌد سهتَّر، بؿعـهًك واحهد. تؼهقل: ا ُأحهرِّ

 اكتت ، كتَّ . 

ََِّْثؿ قال: إن الؿبدوم بتاميـ  كتتجؾك، لؽ أن تحذف إحدى التاميـ، ومثهؾ بؼقلهف:  )  ا

ََِّْا ِ     ِّ    ِّأو   ا      ُخوا﴿ ت    أي: لتتعارفقا.  [42]ا حج ا  ﴾ ِت    ا 

 ثؿ بقَّـ ما يج  فؽف، فؼال:

ِّْْ ااااااا  ِّخَااااااِّْت   ْ ِّوُخاااااا ِّ َااااااَُِّّمااااااْ ال

ِِِّّّ 

ِّا تاااااااا ْ  ـِ َ  ِِّا  خاااااااا ْغاااااااا َُ ِّ اونااااااااِّْب

 ُِّْ ِّنحُوِّ   ُ ِّم ِّ   ت 

قٍر أسهـدتف إلهك ضهؿففـا يج  الػؽ، عـدما ُتسـد الػعؾ الذي عقـف وٓمهف مهـ جهـس إذا 

. إذا أسهـدتف إلهك ضهؿقٍر متحهرك كتهام الؿهتؽؾؿ، أو كهقن الـسهقة.  ، عدَّ ، حؾَّ متحرك، مثؾ: هدَّ

ُر،وٓ يصح فقهف هـها اإلد هام وٓ يُ فنكؽ تؼقل: هددُت،     اُ ِّما ِّومثَّهؾ ذلهؽ بؼقلهف:   َتَصهقَّ

ْ ت ْ ِّ ِّما ِِّّوهذا الذي يف أ ؾه  الـَُسهخ، وجهام يف بعهض الـَُسهخ بػهتح التهام:    ْ ت اْ ِّ)   ا      

ْ ن اْ ِِّّوجام يف ْ ُ ِّما ِّ    إولهك بالتهام والثاكقهة بهالـقن. قهال الُشهراح: إكهف   ُِّا   ط   ِّ)   

ْ ت ْ ِّ ِّبالتام كحق: رحؿف اهلل قد قال: حَؾْؾُت لهؽ مهـ ههذه إلػقهة ابِّْم   ِِّّيؽقن   ُ ِّم ِّ   

حَؾَؾهَت مها سهبؼ ما سهبؼ لتسهتػقد، ولتهدعق لهل. وأمها حَؾَؾهَت: ففهق يتؿـهك ويهدعق لهؽ بلكهؽ 

لتستػقد: وإكؿا قالقا ذلؽ ٕكف جام يف آخر إلػقة، وآِخر مثال متؽامؾ يف إلػقة: فؽلكف يتؿـهك 

لهؽ ذلهؽ، أكههؽ بعهد كهؾ هههذا الؿشهقار، ألػقههة كهذا، أكهؽ بههنذن اهلل أكهؽ حَؾَؾهَت كههؾ مها سههبؼ 

ِّواستػذت.

 ثؿ بقَّـ رحؿف اهلل تعالك ما يجقز فؽف وإد امف، فؼال:

ُِّ   ِّويفِّل  مسِّ ِّوِ  ِّْا ج  مِّ خََ  
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

. إذا  ، فهرَّ ، قهدَّ يعـل أن هذا الػعؾ السابؼ، وهق ما كاكت عقـهف وٓمهف مهـ جهـس، مثهؾ عهدَّ

، فؼؾ: لـ يحؾؾ. ولؽ اإلد ام: لؿ يحؾ. محؿد لهؿ  فهرَّ التزمتف:  -حدث فقف القجفان:  حؾَّ

كؼقل مثالً: ُحهؾَّ يف ههذا  يػر، لؿ يػرر، ولؿ يػر، القجفان جائزان، وهبف الجازم يريد بف إمر،

 الؿؽان، أو ُأحُؾؾ. 

 ثؿ بقـ ما يج  فقف الػؽ، وما يج  فقف اإلد ام، فؼال:

اااااااُ ِّاْخِ ااااااا ِّيفِّا ت جااااااائِّا ُتاااااااِ م ِّوخ 

ِِِّّّ 

ُ اااااااْ  ااااااا ِّيفِّم  ِّاََالااااااا مِّ اغخ ِّوا ُتاااااااِ م 

فلْفِعؾ يف التعج  أْفِعؾ بف: إذا كاكت عقـف وٓمف مـ جـس، فقج  فقف الػؽ. فلْفِعؾ مـ:  

ِ ًؿا، وأما كؾؿة هدَّ  ُ ْ ِّفؼؾ: أهدد، بالحرف، وٓ تليت بف مدَّ  فنهنا لؿ ترد إٓ باإلدِّ ام.)م 

 سـختؿ إن هام اهلل بعد إذان يا إخقان.

 إذان...
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

 

 خــبتمتال
 

¢ 

ف والحؿههد هلل رب العههالؿقـ، والصههالة والسههالم عؾههك كبقـهها محؿههد وعؾههك آلههف وأصههحاب

 أجؿعقـ... أما بعد...

يف باب الـس  يف البقت الرابع والستقـ بعد الثؿاكؿائة، وعهدم التسهؿقة تحهدث لؾـسه ، 

قؾـا كحق الـس  إذا زيدان، كـا هرحـاه عؾك التػصقؾ، وقؾـها: تؼهقل يف زيهدان: زيقهد، ثهؿ تهليت 

، لؽهـ الـسه  زيقدان، والباب هـا باب الـس ، مع أن تلخقر الـس  مـ بهاببإلػ والـقن: 

، فتحذف إلػ والـقن، وكذلؽ زيدون تحذف... تليت بالؿػرد: زيدي،  إلك زيدان هق زيِديٌّ

 فتحذف القاو والـقن، ولذلؽ جرى التـبقف.

، بهاب اإلد هام، ولهؿ إ  َ رحؿف اهلل تعالك اكتفك مـ آخر أبقاب  ابِّْم   بذلؽ يؽقن 

ـظقمة، ختؿفا بلربعة أبقهات، قهال فقفها رحؿهف اهلل يبؼ لف رحؿف اهلل تعالك: إٓ أن يختؿ هذه الؿ

تعالك، أو قبؾ ذلؽ، ذكر فقفا بقان اكتفام  رضف مـ الـظؿ. وذكر فقفا بقان عالقة الـظؿ بلصهؾف 

، ثههؿ بعههد ذلههؽ ذكههر الحؿههد هلل، والصههالة عؾههك كبقههف صههؾك اهلل عؾقههف وسههؾؿ ا ا خَاا ِّا  اا خَ 

 وأصحابف وآلف، فؼال رحؿف اهلل تعالك:

َِّْ ااااااا وماااااا ِّبج  َ ِِّ ااااااُِّْ نَااااااُ ِّ اااااا ِّ  

ِِِّّّ 

اااا ِّ  اااا ُِّلاااا ِّا َشَاااا ِ ِّا ااااتَ   َخ ِّنْظ

ِّ   ااااااا ِّماااااااِّْا ا خَااااااا ِّا خ  ااااااا  

ِِِّّّ 

ِّبااااا ِّ     اااااا   ِّ َااااا ِّا تغااااا ِّاِلنااااا خ

َخاااااااااااا ِّ اااااااااااا    ِّخة َااااااااااااُ ِّاِّْم  

ِِِّّّ 

ُِّ اتاااااااااا   ِّ اااااااااَ ِّنااااااااا  س ِّمحَااااااااا س

ِّوآ اااااااااِّْا ُ اااااااااا ِّا اِاااااااااا امِّا اااااااااا  اأ 

ِِِِّّّّ

َ ااااااااااا أ  ِّو ح ااااااااااِّْا َنتخ ااااااااااَِّْا ِخ

ِّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولم يتم مراَج،  بدة العلميتــمـتم تفريغ ال   تىبيــه:

زد وبهارك عؾهك كبقـها محؿهد، وعؾهك آلهف وأزواجهف، وأصهحابف، ومهـ الؾفؿ صؾ وسهؾؿ و

تبعفؿ بنحساٍن إلك يهقم الهديـ، كحؿهد اهلل سهبحاكف وتعهالك حؿهًدا كثقهًرا طقًبها مبارًكها فقهف كؿها 

يح  ربـا ويرضك، عؾك ما يسر مـ هذا الػتح الذي كسللف عهز وجهؾ أن يجعؾهف فتًحها مبارًكها، 

ب: ففق مهـ اهلل عهز وجهؾ، ومها كهان فقهف مهـ خطهل أو سهؼطة وأن يـػع بف، فؿا كان بف مـ صقا

لسان، أو خطلٍ يف هرح، أو يف قرامة ففق مـ أكػسهـا والشهقطان، وكسهتعقذ بهاهلل وكسهتغػره مـهف. 

وكحؿد اهلل عز وجؾ عؾك كهؾ حهال، وكسهللف أن كؾتؼهل إن ههام اهلل يف مهراٍت أخهرى يف مؼاعهد 

عـهد اهلل سهبحاكف وتعهالك، ههذا مها يتعؾهؼ بهل قدمتهف عؾؿ، ومجالس فائدة يف الدكقا، ويف الجـة 

 كامالً، فلما ما بؼل عـد اإلخقة يف َمْؽِرم الدعقة لعؾ إخ يعؾـ عـف إن هام اهلل تعالك.

 

ِّ

 

 


